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BIJLAGE 2 TRANSPONERINGSTABELLEN

Voor wetten die door de voorgestelde Invoeringswet Omgevingswet worden ingetrokken of ingrijpend
worden gewijzigd, zijn transponeringstabellen opgesteld. In de transponeringstabellen is steeds op
artikelniveau aangegeven waar de bepalingen uit de verschillende wetten al dan niet terugkeren in
hetzij de Omgevingswet hetzij de vier algemene maatregelen van bestuur. Daarbij is ook kort
aangegeven wat het onderwerp is van de betreffende artikelen.

Er zijn transponeringstabellen gemaakt voor de volgende wetten:
a. de Belemmeringenwet Landsverdediging,
b. de Belemmeringenwet Privaatrecht,
c. de Crisis- en herstelwet,
d. de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet,
e. de Ontgrondingenwet,
f. de Planwet verkeer en vervoer,
g. de Tracéwet,
h. de Waterwet,
i. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
j. hoofdstuk 1 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken,
k. de Wet inzake de luchtverontreiniging,
l. de Wet milieubeheer,
m. de Wet ruimtelijke ordening,
n. Woningwet.
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a. Transponeringstabel Belemmeringenwet Landsverdediging

Onderwerp /
Hoofdstuk

Artikel
Belemmeringenwet
landsverdediging

Artikel
Omgevingswet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepaling

Begripsbepalingen 1 -

Hoofdstuk 2 Opheffing publiekrechtelijke belemmeringen

Ontheffing 2 - Dit artikel regelt dat door de Kroon
een ontheffing kan worden verleend
van een bepaling van enig koninklijk
besluit of enige verordening wanneer
de aanleg, de instandhouding of het
gebruik van een werk ten behoeve
van de landsverdediging in strijd zou
komen met die bepaling. Niet
gebleken is dat er gebruik is gemaakt
van dit artikel. Dit vergt geen
overgangsrecht.

Deze bepaling komt niet terug in de
Omgevingswet.

Vergunning 3 - Dit artikel regelt dat een vergunning
door de Kroon kan worden verleend
voor de aanleg, de instandhouding of
het gebruik van een werk ten behoeve
van de landsverdediging waarbij de
vergunning niet gebonden is aan de
regels en vereisten, die de wet, het
koninklijk besluit of de verordening bij
welke de vergunning wordt gevorderd,
voor het verlenen van de vergunning
stelt. Niet gebleken is dat er gebruik is
gemaakt van dit artikel. Dit vergt
geen overgangsrecht. Deze bepaling
komt niet terug in de Omgevingswet.

Een voordracht wordt
gedaan in
overeenstemming met de
minister die het betreft

4 - Deze voordracht heeft betrekking op
de artikelen 2 en 3 van de
Belemmeringenwet Landsverdediging.
Geen overgangsrecht nodig.

Hoofdstuk 3 Opheffing privaatrechtelijke belemmeringen

Verplichting tot gedogen
en procedurebepalingen
en het opleggen van de
verplichting tot gedogen

5 en 6, eerste lid 10.19a en 10.11 Als toepassing van de
Belemmeringenwet Privaatrecht niet
mogelijk is of ontoelaatbare vertraging
wanneer voor de aanleg,
instandhouding of het gebruik van een
werk ten behoeve van de
landsverdediging gebruik moet
worden gemaakt van onroerende
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zaken kan iedere rechthebbende
worden verplicht dat zodanig werk
wordt aangelegd, in stand gehouden
of gebruikt.

Een verplichting tot gedogen wordt
opgelegd door de Minister van
Defensie.

De gedoogplichtbeschikking wordt
opgenomen in artikel 10.19a van de
Omgevingswet.

Overgangsrecht voor opgelegde
gedoogplichtbeschikkingen is
opgenomen in artikel 4.16, eerste lid.

Afdeling 3.4 van de Awb
is van toepassing op de
voorbereiding van een
besluit

6, tweede, vierde en
vijfde lid

16.33 Er wordt van uitgegaan dat er op het
moment van inwerkingtreding van de
Omgevingswet geen lopende
procedures zijn. Voor de bepalingen in
de artikelen 6 tot en met 13 is geen
overgangsrecht nodig.

6, derde en zesde lid,
en 7

-

Rechtsopvolging 8 10.25

Verzoek 9 - De inhoud van dit artikel wordt niet
overgebracht naar de Omgevingswet.
Deze zaken worden overeenkomstig
de Awb afgehandeld.

Opruiming 10 10.19a en 10.27
in samenhang

met 15.11

Plan 11 10.20 in
samenhang met

15.12

Toegang 12 10.1a in
samenhang met

15.13

Terughoudende
uitvoering

13 10.11, onder c

Schadevergoeding en
procedurebepalingen

14, 15 en 16 afdeling 15.2 Overgangsrecht is opgenomen in
artikel 4.16, derde lid, onder i, in
samenhang met artikel 4.2, aanhef en
onder a.
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b. Transponeringstabel Belemmeringenwet Privaatrecht

Onderwerp Artikel
Belemmeringenwet

Privaatrecht

Artikel Omgevingswet Toelichting

Erkenning 1 Komt inhoudelijk gewijzigd
terug in de Omgevingswet, in
artikel 10.1, 10.11 en 10.21,
paragraaf 10.3.2 en afdeling
10.2.

Eerbiedigende werking voor onder
de BP gegeven erkenningen van
openbaar belang (zie artikel 4.26,
eerste lid en 4.16, eerste lid).

Kennisgeving 2 Eerste tot en met vierde lid
komt te vervallen. Het besluit
dat nu genomen wordt ogv het
vijfde lid, wordt in de
Omgevingswet gewijzigd
genomen op grond van artikel
10.11. Het zesde en zevende
lid bevatten
procedurevoorschriften en zijn
op grond van artikel 16:33
(gewijzigd) verwerkt in de Awb
procedure van afdeling 3.4 van
de Awb.

Eerbiedigende werking voor onder
de BP afgegeven
gedoogplichtbeschikkingen (zie
artikel 4.16, eerste lid).

Wijziging 3 Komt inhoudelijk gewijzigd
terug in artikelen 10.1, 10.11,
10.13 tot en met 10.15 en
10.22. Procedureverloop in
overeenstemming met afdeling
3.4 van de Awb (zie
artikel16:33).

Eerbiedigende werking voor onder
de BP afgegeven
gedoogplichtbeschikkingen (zie
artikel 4.16, eerste lid).

Verzoek 4 De inhoud van dit artikel wordt
niet overgebracht naar de
Omgevingswet, deze zaken
worden in overeenstemming
met de Awb afgehandeld.

Eerbiedigende werking voor zaken
waarvoor een verzoekschrift al is
ingediend (zie artikel 4.27).

Verplaatsing 5 Komt inhoudelijk gewijzigd
terug in artikel 10.23.

Eerbiedigende werking (zie artikel
4.26, tweede lid).

Rechtsopvolging 6 Komt inhoudelijk ongewijzigd
terug in artikel 10.25
Omgevingswet.

Exclusieve werking Omgevingswet.

Kostenverhaal 7 Komt terug in 13.1 en 13.3
Omgevingswet.

Exclusieve werking Omgevingswet.

Opruiming 9 Komt inhoudelijk ongewijzigd
terug in de artikelen 10.13 tot
en met 10.15, 10.21 en 10.27,
tweede lid, van de
Omgevingswet.

Exclusieve werking voor artikel
10.27, tweede lid van de
Omgevingswet: inhoudelijk gaat
hier namelijk dezelfde verplichting
van uit als artikel 9, tweede lid, BP.
Artikel 9, eerste lid, BP is van
toepassing wanneer de gedoogplicht
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conform het oude recht tot stand
komt, maar in praktijk geen
probleem, dus exclusieve werking.

Rooi of snoei 10 Komt inhoudelijk terug in
artikel 10.24, alleen de
procedure is verdwenen.

Eerbiedigende werking voor artikel
10.24 van de Omgevingswet (zie
artikel 4.26, derde lid).

Plan 11 Komt inhoudelijk gewijzigd
terug in artikel 10.20 van de
Omgevingswet.

Eerbiedigende werking voor artikel
10.20 van de Omgevingswet (zie
artikel 4.26, vierde lid).

Toegang 12 Komt inhoudelijk ongewijzigd
terug in artikel 10.1a van de
Omgevingswet.

Exclusieve werking van artikel
10.1a van de Omgevingswet.

Terughoudende
uitvoering

13 Komt inhoudelijk gewijzigd
terug in artikel 10.11, onder c,
van de Omgevingswet.

Jurisdictie 14 -

Straf 15 Komt inhoudelijk gewijzigd
terug in artikel 18.11 van de
Omgevingswet.

Exclusieve werking van artikel
18.11 van de Omgevingswet.

Overgangsrecht 16 -

Overgangsrecht 17 -

Overgangsrecht 18 -

Citeertitel 19 -



494

c. Transponeringstabel Crisis- en herstelwet

Onderwerp / Hoofdstuk Artikel
Chw

Artikel
Omgevings

wet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Bijzondere bepalingen voor projecten

Afdeling 1 Toepassingsbereik van dit
hoofdstuk

- De bijzondere procedurebepalingen komen te
vervallen. Zie de toelichting bij artikel 3.1, onderdeel
c, van dit wetsvoorstel.

Afdeling 2 Procedures

Vergewisplicht voor
adviezen

1.3 - Deze uitbreiding van de vergewisplicht uit de Awb
(artikel 3:9) wordt niet overgenomen in de
Omgevingswet.

Uitsluiting beroepsrecht
decentrale overheden

1.4 - De beperking van het beroepsrecht voor een niet tot
het Rijk behorende rechtspersoon of tot het Rijk
behorend bestuursorgaan tegen een besluit van een
tot het Rijk behorend bestuursorgaan wordt niet
overgenomen in de Omgevingswet.

Verbod op pro forma
beroepen

1.6 16.86 Deze twee onderdelen van de Chw-regeling voor
versnelde behandeling van (hoger) beroep worden in
de Omgevingswet gecontinueerd voor het beroep
tegen projectbesluiten (zie de voorgestelde
aanvulling van artikel 16.86).

Geen aanvulling beroeps-
gronden na verstrijken
beroepstermijn

1.6a

Versnelde behandeling
beroep en hoger beroep en
uitspraaktermijn van zes
maanden

1.7

1.8

1.9a

16.87 In artikel 16.87 van de Omgevingswet is de zes
maanden termijn uit de Chw overgenomen.

Opnieuw gebruiken eerdere
onderzoeksgegevens

1.10 16.5 Deze specifieke regeling voor hergebruik van
onderzoeksgegevens voor het opstellen van een
nieuw besluit na vernietiging van een besluit door de
bestuursrechter is niet expliciet overgenomen in de
Omgevingswet. Impliciet komt deze regeling
namelijk al terug in artikel 16.5 Omgevingswet.

Afdeling 3
Milieueffectrapport

1.11 afdeling 16.4 De specifieke Chw-regeling wordt gewijzigd door de
Wet implementatie herziening mer-richtlijn. Daarbij
wordt waar mogelijk aangesloten bij de systematiek
van de Omgevingswet.

Hoofdstuk 2 Bijzondere voorzieningen

Afdeling 1

Ontwikkelingsgebieden

2.1

2.2

2.3

- De specifieke Chw-regeling voor ontwikkelings-
gebieden keert niet terug in de Omgevingswet. Aan
een dergelijke specifieke regeling bestaat niet langer
behoefte, omdat het reguliere instrumentarium van
de Omgevingswet voorziet in de mogelijkheden die
deze regeling biedt. Zie de toelichting bij artikel 3.1,
onderdeel c. De bestemmingsplannen ex artikel 2.2
Chw gaan onderdeel uitmaken van het

2.3a -
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omgevingsplan. Voor inpassingsplannen ex artikel
2.3a is geen overgangsrecht opgenomen, aangezien
dergelijke plannen nooit zijn opgesteld.

Afdeling 2

Innovatie

2.4 23.3 Net als de Chw kent de Omgevingswet een amvb-
grondslag voor experimenten. Voor lopende Chw-
experimenten wordt voorzien in overgangsrecht (zie
§ 4.3.2 van dit wetsvoorstel).

Afdeling 6

Versnelde uitvoering van
bouwprojecten

2.9

t/m 2.17

- De specifieke regeling voor het projectuitvoerings-
besluit keert niet terug in de Omgevingswet. Aan
een dergelijke specifieke regeling bestaat niet langer
behoefte, omdat het reguliere instrumentarium van
de Omgevingswet voorziet in de mogelijkheden die
deze regeling biedt. Zie de toelichting bij artikel 3.1,
onderdeel c. Voor lopende besluiten wordt voorzien
in overgangsrecht (zie § 4.3.2 van dit wetsvoorstel).

Afdeling 7

Versnelde uitvoering van
lokale en (boven)regionale
projecten met nationale
betekenis

2.18

t/m

2.23

Ook deze specifieke regeling keert niet terug in de
Omgevingswet. Aan een dergelijke specifieke
regeling bestaat niet langer behoefte, omdat het
reguliere instrumentarium van de Omgevingswet
voorziet in de mogelijkheden die deze regeling biedt.
Zie de toelichting bij artikel 3.1, onderdeel c. Voor
lopende besluiten wordt voorzien in overgangsrecht
(zie § 4.3.2 of § 4.2.3 Overgangsbepalingen 
omgevingsvisies).

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 1 Algemeen -

Grondslag voor nadere
regels ter uitvoering

5.1 - Van deze grondslag is geen gebruik gemaakt.

Uitsluiting beroep voor
toevoeging en aanwijzing
van projecten

5.2 -

Voorhangbepaling 5.2a 23.5 Voor de algemene maatregel van bestuur voor
experimenten in artikel 23.3 geldt ook een
voorhangregeling.

Afdeling 2 Overgangsrecht 5.3

t/m

5.5b

- Dit overgangsrecht ziet specifiek op de
inwerkingtreding van de Chw en is dus uitgewerkt.

Afdeling 3 Slotbepalingen

Laten vervallen afdeling 3
van hoofdstuk 2
(Radarzonering)

5.8 - Deze bepaling is niet meer van betekenis.

Evaluatiebepaling 5.9a - Aan deze evaluatieverplichting is uitvoering
gegeven. Sinds de inwerkingtreding van de Chw zijn
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twee evaluatierapporten verschenen.

Vervallen Chw bij KB met
overgangsrecht

5.10 - Dit wetsvoorstel voorziet in de intrekking van de
Chw (artikel 3.1, onderdeel c) en het bijbehorende
overgangsrecht (zie § 4.3.2 van dit wetsvoorstel).
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d. Transponeringstabel Monumentenwet 1988

Onderwerp/Hoofdstuk Artikel
Monumentenwet

1988

Artikel
Omgevingswet

Toelichting

Hoofdstuk 2 Beschermde monumenten

5 bijlage A bij 1.1 Overgangsrecht voor lopende
procedures is opgenomen in artikel
4.34.

Verbod om een
rijksmonument te
beschadigen of vernielen

11, eerste lid 4.28, tweede lid Algemeen verbod. Er is geen
overgangsrecht nodig.

Verbod om zonder of in
afwijking van een vergunning
een archeologisch
rijksmonument te verstoren
et cetera

11, tweede lid 5.1, eerste lid,
aanhef en
onder b

Deze bepaling wordt opgenomen in
artikel 5.1 van de Omgevingswet,
waarin wordt geregeld dat het
verboden is om zonder
omgevingsvergunning een
rijksmonumentenactiviteit te
verrichten. Overgangsrecht voor
bestaande vergunningen is geregeld
in artikel 4.13, eerste lid.

Vergunningaanvraag 12, 13, 14 en 14a 16.54, eerste lid Deze artikelen regelen de procedure
voor de vergunningaanvraag.

Overgangsrecht voor lopende
procedures is opgenomen in artikel
4.34.

Verordening waarin de
inschakeling van de
gemeentelijke
monumentencommissie wordt
geregeld

15 17.9, eerste lid In artikel 17.9 van de Omgevingswet
is bepaald dat een dergelijke
commissie, die onder de
Omgevingswet de naam
gemeentelijke adviescommissie
krijgt, bij instellingsbesluit wordt
benoemd en dat deze commissie
meer taken toebedeeld kan krijgen
dan onder de Monumentenwet 1988.
Er wordt voor gekozen om de
huidige monumentencommissie niet
gelijk te stellen met de
gemeentelijke adviescommissie
onder de Omgevingswet. Dat
betekent dat op het moment van
inwerkingtreding van de
Omgevingswet de gemeenteraad een
besluit moet nemen tot het instellen
van een gemeentelijke
adviescommissie.

Overgangsrecht voor lopende
aanvragen om een
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omgevingsvergunning waarvoor de
monumentencommissie wordt
ingeschakeld, lift mee met het
overgangsrecht voor lopende
procedures dat is opgenomen in
artikel 4.34. Dit betekent dat de
oude commissie over de lopende
aanvragen adviseert die zijn
ingediend voor de inwerkingtreding
van de Omgevingswet en dat de
nieuwe commissie adviseert over de
aanvragen die zijn ingediend na
inwerkintreding van de
Omgevingswet.

16 - Vervallen

Doorzendplicht 17, eerste lid - Deze bepaling lift mee met het
overgangsrecht voor lopende
procedures dat is opgenomen in
artikel 4.34.

Voor nieuwe procedures verdwijnt de
doorzendplicht in deze vorm en is de
Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap adviseur en
instemmingsorgaan in plaats van
bevoegd gezag.

Vergunning van rechtswege 17, tweede lid - Dit onderdeel wordt niet van
toepassing verklaard op het
overgangsrecht voor lopende
procedures. Dat betekent dat
wanneer de Omgevingswet in
werking is getreden en een
dergelijke procedure loopt, de
vergunning niet meer van
rechtswege kan worden verleend. In
artikel 4.34 is dit onderdeel
uitgezonderd.

Opschorting van de werking
van de vergunning tot
onherroepelijkheid

Mededeling aan burgemeester
en wethouders en
gedeputeerde staten

17, derde en vierde
lid

- Deze bepalingen liften mee met het
overgangsrecht voor lopende
procedures dat is opgenomen in
artikel 4.34.

In de Omgevingswet is er bij
vergunningverlening geen sprake
van opschortende werking. Een
omgevingsvergunning die wordt
verleend voor een onomkeerbare
activiteit treedt in werking vier
weken nadat deze is
bekendgemaakt.

18 - Vervallen
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Verbinden van voorschriften
aan een vergunning

19, eerste en derde
lid

5.34, eerste lid Deze bepalingen liften mee met het
overgangsrecht voor lopende
procedures dat is opgenomen in
artikel 4.34.

Vergunning voor bepaalde tijd 19, tweede lid 5.36, eerste lid Deze bepaling lift mee met het
overgangsrecht voor lopende
procedures dat is opgenomen in
artikel 4.34.

Openbaar register 20 - De verplichting om een register bij
te houden voor
omgevingsvergunningen voor een
rijksmonumentenactiviteit wordt
opgenomen in artikel 10.36 van het
Besluit kwaliteit leefomgeving. Er
hoeft geen overgangsrecht
opgenomen te worden voor het
openbaar register.

Intrekking vergunning 21 5.40, tweede lid Een eenmaal verleende vergunning
kan ook op grond van de
Omgevingswet worden ingetrokken.
Er is geen overgangsrecht nodig.

Toekennen van
schadevergoeding in verband
met de beslissing op de
vergunningaanvraag

22 15.1 De schadeveroorzakende besluiten
en feitelijke handelingen zijn
aangewezen in artikel 15.1. Voor de
kring van schadegerechtigden wordt
aangesloten bij artikel 4:126 van de
Awb. Overgangsrecht is opgenomen
in artikel 4.17, eerste lid, onder b.

Schadebeoordelingscommissie 23 17.6 Op grond van artikel 17.6 kunnen bij
algemene maatregel van bestuur
andere adviesorganen worden
ingesteld. In het Omgevingsbesluit
zal via het voorgenomen
Invoeringsbesluit Omgevingswet in
ieder geval een
schadebeoordelingscommissie
worden ingesteld die tot taak heeft
advies uit te brengen over
aanvragen om vergoeding van
schade die veroorzaakt wordt door
omgevingsvergunningen voor
rijksmonumentenactiviteiten met
betrekking tot een archeologisch
monument. De instelling van deze
commissie sluit aan bij de huidige
praktijk. Omdat de werkzaamheden
van deze commissie volledig binnen
het beleidsterrein van de Minister
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap vallen, zal deze minister
verantwoordelijk zijn voor het
benoemen en ontslaan van de
voorzitter en leden van die
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commissie.

Procedure afhandeling
verzoek om schadevergoeding

24 tot en met 27 - Deze bepalingen keren niet terug in
de Omgevingswet. Overgangsrecht
is opgenomen in artikel 4.17, tweede
lid.

Kosten
schadebeoordelingscommissie
niet voor rekening van de
verzoeker

28 - Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet. Uitgangspunt wordt
dat op grond van artikel 3:2 van de
Awb het bevoegd gezag de kosten
draagt.

Beslistermijn na ontvangst
advies
schadebeoordelingscommissie

29 - Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet. De beslistermijn,
genoemd in artikel 4:130 Awb, zoals
die wet zal luiden na de
inwerkingtreding van de Wet
nadeelcompensatie en
schadevergoeding bij onrechtmatige
besluiten, zal van toepassing zijn.

Hoofdstuk 4 Beschermde stads- en dorpsgezichten

Aanwijzing of intrekking van
beschermde stads- of
dorpsgezichten

35, eerste lid 2.34, vierde lid Bestaande beschermde gezichten
gelden als rijksbeschermde stads- en
dorpsgezichten waarvoor een
instructie als bedoeld in artikel 2.34,
vierde lid, van de Omgevingswet is
gegeven. Overgangsrecht voor het
gelijkstellen van deze beschermde
gezichten is opgenomen in artikel
4.35, eerste en tweede lid.

Procedure tot aanwijzen of
intrekken van beschermde
stads- of dorpsgezichten

35, tweede tot en
met vierde lid

- Overgangsrecht voor lopende
procedures is opgenomen in artikel
4.35, derde lid.

Beschermend
bestemmingsplan

36, eerste lid 2.4 De gemeenteraad stelt ter
bescherming van een beschermd
stads- of dorpsgezicht een
bestemmingsplan vast.
Overgangsrecht waarbij het
bestemmingsplan gelijkgesteld wordt
als onderdeel van het omgevingsplan
is opgenomen in artikel 4.6, eerste
lid, onder d.

Overgangsrecht voor lopende
procedures is opgenomen in artikel
4.6, tweede lid.

Besluit of/in hoeverre het
bestaande bestemmingsplan
voldoende beschermend is,
dan wel of een
beheersverordening kan

36, tweede lid 2.4 Overgangsrecht waarbij de
beheersverordening gelijkgesteld
wordt als onderdeel van het
omgevingsplan is opgenomen in
artikel 4.6, eerste lid, onder k.
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worden vastgesteld Overgangsrecht voor lopende
procedures is opgenomen in artikel
4.6, tweede lid.

Actualisatieplicht 36, derde lid - In de nieuwe systematiek geldt de
actualisatieplicht niet meer.
Overgangsrecht voor lopende
procedures is opgenomen in artikel
4.6, tweede lid.

37 - Vervallen

Hoofdstuk 5 Archeologische monumentenzorg

Voorschriften stellen bij
verordening

38, eerste lid 2.4 In de nieuwe systematiek worden
dergelijke regels niet meer bij
verordening gesteld, maar in het
omgevingsplan opgenomen.
Overgangsrecht wordt opgenomen in
hoofdstuk 22 van de Omgevingswet.
Zie hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel.

Verordening blijft van kracht
voor zover niet in strijd met
een bestemmingsplan

38, tweede lid - Als een verordening betrekking heeft
op een gebied waarvoor een
bestemmingsplan is vastgesteld blijft
die verordening van kracht voor
zover zij niet in strijd is met dat
bestemmingsplan. Via het eerste lid
van artikel 38 wordt een dergelijke
verordening gelijkgesteld als
onderdeel van het omgevingsplan en
kan deze blijven gelden totdat aan
alle eisen van de Omgevingswet
moet zijn voldaan (vóór 1 januari 
2029)

Afdeling 3.4 Awb is op de
voorbereiding van een
verordening van toepassing

38, derde lid - Er is geen overgangsrecht nodig,
want dit onderdeel is uitgewerkt.
Nieuwe regels worden in het
omgevingsplan opgenomen.

De gemeenteraad houdt bij
de vaststelling van een
bestemmingsplan of
beheersverordening rekening
met de in de grond aanwezige
dan wel te verwachten
archeologische monumenten

38a 2.24 jo 2.28
aanhef en onder

a

Overgangsrecht voor lopende
procedures is opgenomen in artikel
4.6, tweede lid.

Onder de Omgevingswet wordt dit
uitgewerkt in artikel 5.130 van het
Besluit kwaliteit leefomgeving.

Bij bestemmingsplan kan in
het belang van de
archeologische
monumentenzorg een
omgevingsvergunning voor
een aanlegactiviteit verplicht
worden gesteld

39, eerste lid 2.4 Het bestemmingsplan wordt
gelijkgesteld als onderdeel van het
omgevingsplan. Dit onderdeel lift
mee met het overgangsrecht dat is
opgenomen in artikel 4.6, eerste lid,
onder f.

En voor lopende procedures in
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artikel 4.6, tweede lid.

De aanlegactiviteiten worden onder
de Omgevingswet gereguleerd door
het omgevingsplan. Deze activiteit
valt dan dus onder de
omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1,
eerste lid, aanhef en onder a, van de
Omgevingswet).

Bij bestemmingsplan kan in
het belang van de
archeologische
monumentenzorg worden
bepaald dat de aanvrager van
een omgevingsvergunning
voor een activiteit als bedoeld
in het eerste lid een rapport
moet over leggen waarin de
archeologische waarde van
het terrein in voldoende mate
is vastgesteld

39, tweede lid 16.55, vierde lid Dit onderdeel lift mee met het
overgangsrecht dat is opgenomen in
artikel 4.6, eerste lid, onder f.

En voor lopende procedures in
artikel 4.6, tweede lid.

Bij bestemmingsplan kan in
het belang van de
archeologische
monumentenzorg worden
bepaald dat de aanvrager van
een omgevingsvergunning
voor een bouwactiviteit een
rapport moet over leggen als
bedoeld in artikel 39, tweede
lid

40, eerste lid 16.55, vierde
lid

Dit onderdeel lift mee met het
overgangsrecht dat is opgenomen in
artikel 4.6, eerste lid, onder f.

En voor lopende procedures in
artikel 4.6, tweede lid.

Bij bestemmingsplan kan in
het belang van de
archeologische
monumentenzorg worden
bepaald dat aan een
omgevingsvergunning voor
een bouwactiviteit
voorschriften kunnen worden
verbonden

40, tweede lid 5.34, derde lid,
onder a

Dit onderdeel lift mee met het
overgangsrecht dat is opgenomen in
artikel 4.6, eerste lid, onder f.

En voor lopende procedures in
artikel 4.6, tweede lid.

De aanvrager van een
omgevingsvergunning voor
afwijking van het
bestemmingsplan of voor
sloop binnen een beschermd
stads- of dorpsgezicht kan
worden verplicht een rapport
over te leggen waarin de
archeologische waarde van
het terrein of de bodem
voldoende is vastgesteld

41 16.55, vierde lid Dergelijke aanvraagvereisten
kunnen in de Omgevingswet worden
geregeld in het omgevingsplan. Dit
artikel lift mee met het
overgangsrecht voor lopende
procedures dat is opgenomen in
artikel 4.3.

De artikelen 39, 40 en 41,
eerste lid, zijn niet van

41a - Op grond van artikel 5.130, vierde
lid, van het Besluit kwaliteit
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toepassing op projecten met
een oppervlakte kleiner dan
100 m²; de gemeenteraad 
kan een hiervan afwijkende
oppervlakte vaststellen

leefomgeving wordt in het
omgevingsplan een grens van 100
m² vastgesteld, dan wel kan er een 
afwijkende oppervlakte worden
vastgesteld. Overgangsrecht voor
lopende procedures voor
bestemmingsplannen is opgenomen
in artikel 4.6, tweede lid en voor
lopende procedures voor
vergunningaanvragen is opgenomen
in afdeling 4.1. Zolang gemeenten
de desbetreffende instructie uit het
Besluit kwaliteit leefomgeving nog
niet gerealiseerd hebben, zal de
tijdelijke doorwerking van artikel 41a
Monumentenwet 1988 via het
Invoeringsbesluit worden geborgd.

42 - Vervallen

Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur
kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de inhoud
en inrichting van het rapport,
bedoeld in de artikelen 39,
tweede lid, 40, eerste lid, en
41, eerste en tweede lid

43 - Van deze bevoegdheid is tot op
heden geen gebruik gemaakt, zodat
er ook geen overgangsrecht nodig is.
Onder de Omgevingswet kan dit
eventueel via een instructieregel
worden geregeld.

Bij schade dan wel dreigende
schade aan archeologische
monumenten kan de minister
voorschriften geven met
betrekking tot de uitvoering
van het werk dat die schade
dan wel die dreiging
veroorzaakt, dan wel gelasten
dat dat werk voor bepaalde of
onbepaalde tijd geheel of
gedeeltelijk wordt stilgelegd

56 19.4 tot en met
19.7

Eerbiedigende werking voor gegeven
voorschriften of besluiten tot het
stilleggen of gedeeltelijk stilleggen
van een werk. Overgangsrecht is
opgenomen in artikel 4.36.

Gedoogplichten voor
archeologisch onderzoek

57 10.19, eerste en
tweede lid

Overgangsrecht waarbij de
opgelegde gedoogplichten worden
gelijkgesteld aan de gedoogplichten
in artikel 10.19, eerste en tweede
lid, van de Omgevingswet is
opgenomen in artikel 4.16 eerste lid.

Overgangsrecht voor lopende
procedures is opgenomen in afdeling
4.1.

Schadevergoeding door een
opgelegde maatregel als
bedoeld in de artikelen 56 en
57

58 15.1, eerste lid,
onder k en l

Overgangsrecht is opgenomen in
artikel 4.36, tweede lid.
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Rechtsvorderingen tot
vergoeding van schade staan
ter kennisneming van de
rechtbank binnen welk
rechtsgebied het werkt,
onderscheidenlijk het
onderzoek, wordt uitgevoerd

59 afdeling 15.2 Overgangsrecht is opgenomen in
artikel 4.36, derde lid.

Hoofdstuk 6 Handhaving en strafbepalingen

Bestuursrechtelijke
handhaving

63 afdeling 18.1 Overgangsrecht voor lopende
procedures is opgenomen in de
artikelen 4.22, onder b, onderdeel 3° 
en 4.23.
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e. Transponeringstabel Ontgrondingenwet

Onderwerp / Hoofdstuk Artikel
Ontgrondingen

wet

Artikel
Omgevingswet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Definitiebepaling 1 bijlage A Zie definitie Ontgrondingsactiviteit in
bijlage A bij artikel 1.1 van de
Omgevingswet

Ontgronding in zee 2 bijlage A Zie definitie zee in bijlage A bij artikel 1.1
van de Omgevingswet

Ontgrondingsvergunning 3, 3a, 4, 5 5.1, eerste lid,
aanhef en onder
c, 5.5, tweede
lid, aanhef en
onder b, 5.39,

5.40, 13.5,
13.6, 16.54,

16.55 en 19.15

Verwijzing naar Monumentenwet 1988 en
Awb

Voor verleende vergunningen is voorzien
in overgangsrecht in artikel 4.13.

Mijnbouwwet 4a, 4b 1.5 en 23.8

Hoofdstuk 2 Vergunningen

Bevoegdheid
vergunningverlening

8,

10a-10e

5.10 en 5.11

Voorbereiding 10 5.8-5.11 en
16.63 (afdeling

3.4 Awb)

Overgangsrecht voorbereiding is
verdisconteerd in het overgangsrecht voor
lopende procedures in afdeling 4.1.

Coördinatie uitvoering 11 5.44 en 5.45 Samenwerking bestuursorganen voortaan
mogelijk op basis van artikel 5.45
Omgevingswet en afdeling 3.5 Awb
(nieuw).

Machtiging snelle
uitvoering

12 - Afzonderlijke overgangsbepaling voor
bestaande machtigingen is niet nodig,
omdat het verlenen van de machtiging
een discretionaire bevoegdheid is van het
bevoegd gezag, wanneer een aanvraag
voor een ontgrondingsvergunning is
ingediend. Het overgangsrecht voor de
machtiging is m.a.w. verdisconteerd in de
zinsnede ‘blijft het oude recht van 
toepassing’ in de overgangsbepaling voor
lopende procedures in afdeling 4.1.

Inwerkingtreding, bezwaar
en beroep

16, 20 16.78 en 16.79 Overgangsrecht bezwaar en beroep is
verdisconteerd in het overgangsrecht voor
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lopende procedures in afdeling 4.1.

Hoofdstuk 3a Heffing

Schadevergoeding 21f, 26, 27, 28,
29a

hoofdstuk 13 en
15

Overgangsrecht voor artikel 21f is
opgenomen in artikel 4.40. Het
overgangsrecht voor artikel 26 in
samenhang met artikel 8 is geregeld in
artikel 4.17, eerste lid, onder c. Het
overgangsrecht voor artikel 27 is geregeld
in artikel 4.41.

Hoofdstuk 4 Gedoogplichten en handhaving

Gedoogplichten 21g, 21h 10.16 Overgangsrecht voor deze gedoogplichten:
is opgenomen in artikel 4.2, onder j in
samenhang met artikel 4.16, eerste lid.

Handhaving 22 18.2, vierde lid,
18.4, 18.6,
18.6a, 18.7,

18.10 en 19.4,
vierde lid

Overgangsrecht voor bestuurlijke sancties
is opgenomen in de artikelen 4.22 en
4.23.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Slotbepalingen 33-36 - Uitgewerkte of overbodige bepalingen
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f. Transponeringstabel Planwet verkeer en vervoer

Onderwerp Artikel
Planwet
verkeer

en
vervoer

Artikel
Omgevings

-wet

Toelichting

Paragraaf 1 Algemeen

Definitiebepalingen 1 -

Paragraaf 2 Het nationale verkeers- en vervoerplan

Het nationaal verkeers- en
vervoerplan

2, 3, 4 3.1, 3.2, 2.1
en 16.26

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing.

Geen overgangsrecht nodig, omdat de nationale
omgevingsvisie voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet wordt vastgesteld.

Paragraaf 3 Het provinciale verkeers- en vervoerplan

Het provinciaal verkeers- en
vervoerplan

5, 6 3.1, 3.2,
2.1, 2.2 en

16.26

Afdeling 3.4 Awb van toepassing.

Geen overgangsrecht nodig, omdat de provinciale
omgevingsvisie voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet wordt vastgesteld.

Paragraaf 4 Het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid

Het gemeentelijk verkeers- en
vervoerbeleid/-plan

8, 9, 10 3.1, 3.2,
2.1, 2.2 en

16.26

Afdeling 3.4 Awb van toepassing. Overgangsrecht
geregeld in de artikelen 4.9 en 4.10.

Paragraaf 5 Uitvoering en overleg

Bestuursovereenkomsten
en ad hoc commissie

12 2.2 Zie ook § 4.2.2 memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken II
2013/14, 33962, nr. 3, blz. 72).

Geen overgangsrecht nodig: bestaande
overeenkomsten binden contractspartijen tot
wederopzegging.

Geen overgangsrecht commissie: namelijk te ad
hoc voor regeling.

Nationaal en provinciaal
verkeers- en vervoerberaad

13 2.2 Zie ook § 4.17.5 memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken II
2013/14, 33962, nr. 3, blz. 238); geen wettelijke
regeling meer.

Verslaglegging 14 hoofdstuk 20

Paragraaf 6 Slotbepalingen
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Evaluatiebepaling 15 -

Regionaal verkeers- en
vervoerplan

16 2.2 Zie ook § 7.2 memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 305, 306); gaat op
in de provinciale omgevingsvisie. Overgangsrecht
voor geregeld in artikel 4.10, tweede lid.

Wijzigingsbepaling 17 -

Inwerkingtredingsbepaling 18 -

Citeertitel 19 -
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g. Transponeringstabel Tracéwet

Onderwerp Artikel
Tracéwet

Artikel
Omgevings-

wet

Toelichting

Definitiebepalingen 1

Startbeslissing 2 5.47 Overgangsrecht is opgenomen in artikel 4.42.

Informatie verkrijgen door de
Minister

3 5.48

Structuurvisie 4 Inhoud voorkeursbeslissing is opgenomen in
artikel 5.5 Omgevingsbesluit.

Voorkeur 5 5.49 Overgangsrecht is opgenomen in artikel 4.43.

Kennisgeving en zienswijzen 6 16.70, onder a

Bekendmaking 7 - Awb is van toepassing op de
voorkeursbeslissing. Toezending aan Tweede
Kamer vervalt.

Van toepassing verklaring 8 5.46

Tracébesluit vaststellen 9

Tracébesluit inhoud 10, vierde
lid

5.51 Artikel 5.3, eerste lid, onder a t/m d,
Omgevingsbesluit.

Voorbereiding tracébesluit 11 16.71, eerste lid Overgangsrecht is opgenomen in de artikelen
4.44 en 4.45.

Gegevens en onderzoeken 12, eerste
lid

16.5

Tracébesluit 
voorbereidingsbescherming

13, eerste
lid

4.16 Overgangsrecht is opgenomen in artikel 4.49.

Tracébesluit geldt als 13, derde
tot en met
negende

lid

5.52 Overgangsrecht in de artikelen 4.47 en 4.48

Aanpassen bestemmingsplan 13, tiende
en elfde lid

- Komt niet terug: het projectbesluit wijzigt
direct het omgevingsplan. Overgangsrecht is
opgenomen in de artikelen 4.50 en 22.16.

Andere voorbereiding 14 16.83

Milieueffectrapport 15 - Afdeling 16.4 bevat geen bijzondere regels
voor projectbesluiten.

Luchtkwaliteitsonderzoek 17 -

Zenden en terinzagelegging 18 - Gaat conform Awb.

Tracébesluit vervalt 19 - Komt niet terug
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Voorbereiding
projectuitvoering

20 5.45, tweede lid Overgangsrecht in artikel 4.51.

Belemmeringenwet
Privaatrecht

21 hoofdstuk 10 Overgangsrecht is opgenomen in de artikelen
4.2, 4.16, 4.26 en 4.27.

Dagvaarding uit de
onteigeningswet

21a 16.75
(Aanvullingswet
grondeigendom
Omgevingswet)

Aanvullingswet grondeigendom
Omgevingswet

Onteigeningswet aanvulling 21b 16.76
(Aanvullingswet
grondeigendom
Omgevingswet)

Aanvullingswet grondeigendom
Omgevingswet

Schadevergoeding 22 15.1 Overgangsrecht voor een vastgesteld
schadeveroorzakend besluit is opgenomen in
artikel 4.17, eerste lid, onder d. Voor een
besluit, waarvoor de
totstandkomingsprocedure nog lopende is,
geldt het overgangsrecht in het tweede lid
van artikel 4.17.

Onderzoek naar gevolgen 23 - Komt niet terug; evaluatie i.h.k.v. de m.e.r.
volstaat

Halfjaarlijks verslag 24 - Komt niet terug.

Termijn voor beroepsschrift 25 afdeling 3.5
Awb

Nieuwe coördinatieregeling Awb

Beslissen op beroep 26 16.87

Uitsluiting gronden 27 16.86, tweede
lid

Verslag 29 - In artikel 23.9 staat de evaluatiebepaling voor
de Omgevingswet.

Inwerkingtreding 33 -

Vernummering Awb 34 -

Citeertitel 35 -

Projecten als bedoeld in
artikel 15 Tracéwet 

bijlage -
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h. Transponeringstabel Waterwet

Onderwerp / Hoofdstuk Artikel
Wtw

Artikel
Omgevingswet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Begripsbepaling 1.1 bijlage A in samenhang
met 1.3, 2.17, 4.10,

4.12, 4.23 en 5.9

Geografische bepalingen 1.2-1.4 1.5 en 2.21

Hoofdstuk 2 Doelstellingen en normen

Doelstellingen 2.1 1.3 en 4.23

Normen waterkering 2.2-2.7 2.13, 2.14, 2.15, 2.17
en 2.19

Overgangsbepaling voor de technische
leidraad: artikel 4.52.

Overgangsbepaling voor de kaart kustlijn:
artikel 4.53.

Normen waterkwantiteit 2.8 2.13

Rangorde bij
waterschaarste

2.9 2.42

Normen waterkwaliteit 2.10 2.15

Normen functievervulling 2.11 2.12 en 2.15

Verslaglegging
waterstaatkundige toestand

2.12,
2.13,
2.14

20.1, 20.2, 20.3, 20.6,
20.14, 20.15 en 20.19

Hoofdstuk 3 Organisatie van het waterbeheer

Aanwijzing watersystemen
in beheer bij Rijk

3.1 2.19 t/m 2.21a

Aanwijzing watersystemen
in beheer bij andere
overheidslichamen

3.2 2.16, 2.17 en 2.18

Zorgplicht muskus- en
beverratten

3.2a Geen aparte regeling,
maakt deel uit van

watersysteembeheer

Wel geregeld in artikel 1, derde lid,
Waterschapswet.

Tijdige maatregelen bij
hoogwater

3.3 19.10 en 19.11 In de voorgestelde Invoeringswet
Omgevingswet wordt geen overgangsrecht
geregeld voor alarmeringspeilen. Wel in de
Invoeringsregeling Omgevingswet.
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Zorgplicht waterschap voor
zuivering stedelijk
afvalwater

3.4 2.17 Geen overgangsrecht geregeld voor besluiten
op grond van artikel 3.4, tweede en derde lid,
van de Waterwet, omdat die besluiten in de
praktijk niet worden genomen.

Hemelwaterzorgplicht voor
gemeenten

3.5 2.16

Gemeentelijke
grondwaterzorgplicht

3.6 2.16

Deltacommissaris 3.6a t/m
3.6e

Blijft in Waterwet -

Interbestuurlijke
samenwerking

3.7, 3.8 2.2 In artikel 2.2 van de Omgevingswet is de
horizontale en verticale afstemming
opgenomen. De bestuursorganen moeten hun
taken en bevoegdheden op grond van de
Omgevingswet op een doelmatige en
doeltreffende wijze uitoefenen en daarbij
rekening houden met elkaars taken en
bevoegdheden. Artikel 2.2 strekt ook tot de
borging van het belang van water in een
vroegtijdig stadium van besluitvorming door
bestuursorganen van het algemeen bestuur.
Er wordt geen overgangsrecht geregeld voor
het waterakkoord, omdat het verval van de
verplichting daartoe, geen afbreuk doet aan
de rechtsgeldigheid ervan.

Toezicht primaire
waterkeringen

3.9 2.19

Toezicht en
informatieverstrekking door
waterschappen

3.10 2.3, 2.22, 2.23, 2.24,
2.25 en 20.6

Nadere regelgeving door
provincies

3.11 2.3, 2.22 en 2.23

Aanwijzingsbevoegdheid
gedeputeerde staten

3.12 2.3, 2.33 en 2.36 Overgangsrecht voor de aanwijzing op grond
van artikel 3.12 wordt geregeld in artikel 4.54
.

Aanwijzingsbevoegdheid
Minister Infrastructuur en
Waterstaat

3.13 2.3, 2.34 en 2.36 Overgangsrecht voor de aanwijzing op grond
van artikel 3.13 wordt geregeld in artikel 4.55
.

Toezicht Minister
Infrastructuur en
Waterstaat op kosten
hoogwaterbescherming

3.14 -
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Hoofdstuk 4 Plannen

Nationaal waterplan 4.1 2.25, 3.1 en 3.9 Overgangsrecht voor het nationaal waterplan
en voor de stroomgebiedbeheerplannen wordt
op grond van artikel 4.1 geregeld in de
overgangsbepaling, artikel 4.56.

Procedure nationaal
waterplan

4.2, 4.3 16.26

Regionale waterplannen 4.4 3.1, 3.7 en 3.8 Overgangsbepaling voor regionale
waterplannen is opgenomen in artikel 4.57.

Procedure regionale
waterplannen

4.5 2.23 en 16.26 Overgangsbepaling voor instructieregels
regionale waterplannen is opgenomen in
artikel 4.57.

Beheerplannen 4.6 3.7  en 3.8 Overgangsbepaling voor beheerplannen is
opgenomen in artikel 4.58.

Procedure beheerplannen 4.7 2.23 en 16.26

Periodieke herziening
plannen

4.8 3.11

Hoofdstuk 4a Deltaprogramma

Deltaprogramma 4.9, 4.10 Blijft in Waterwet -

Hoofdstuk 5 Aanleg en beheer van waterstaatswerken

Legger 5.1 2.39 Overgangsbepaling voor de legger is
opgenomen in artikel 4.59.

Overgangsbepaling voor instructieregels
legger is opgenomen in artikel 4.60.

Peilbesluit 5.2 2.41 Overgangsbepaling voor een peilbesluit is
opgenomen in artikel 4.61.

Actief beheer
waterstaatswerken

5.3 bijlage A Begripsbepaling beheer van watersystemen in
bijlage Omgevingswet.

Projectplan voor aanleg of
wijziging waterstaatswerk

5.4 5.42, 5.44, 5.49 t/m
5.52

Het overgangsrecht voor het projectplan op
grond van artikel 5.4 wordt geregeld in de
artikelen 4.62 en 4.63.

Projectplan voor aanleg of 5.5 5.43 en 5.45 t/m 5.48 Het overgangsrecht voor het projectplan op
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wijziging waterkeringen grond van artikel 5.5 wordt geregeld in de
artikelen 4.64 en 4.65.

Procedure projectplan
o.g.v. artikel 5.5 en
coördinatie besluitvorming

5.6 t/m
5.14

5.43, 5.51, 16.22,
16.70 t/m 16.73,

16.75, 16.76, 16.86 en
afdeling 3.5 Awb

Ongewoon voorval bodem
of oever van een
oppervlaktewaterlichaam

5.15 t/m
5.19

19.3 t/m 19.7 Overgangsrecht voor een ongewoon voorval
op grond van artikel 5.15 wordt geregeld in
artikel 4.66.

Gedoogplichten 5.20 t/m
5.27

10.2 t/m 10.5, 10.11,
10.12 en 10.17

Afdeling 10.2 van de Omgevingswet bevat
gedoogplichten die van rechtswege gelden,
waar dus geen beschikking voor hoeft te
worden afgegeven. Deze afdeling bevat ook
gedoogplichten uit de Waterwet.

Overgangsrecht voor de gedoogplichten op
grond van artikel 5.21 e.v. wordt geregeld in
artikel 4.2 i.c.m. artikel 4.16.

Gevaar voor
waterstaatswerken

5.28 t/m
5.32

19.13 t/m 19.16 In afdeling 19.4 van de Omgevingswet zijn
bepalingen uit paragraaf 5.5 van de Waterwet
opgenomen.

Overgangsrecht voor de bevoegdheden in
geval van gevaar voor waterstaatswerken op
grond van artikel 5.28 e.v. wordt geregeld in
de artikelen 4.67 t/m 4.71.

Hoofdstuk 6 Handelingen in watersystemen

Watervergunning 6.1 t/m
6.5a

4.3, 5.1 en bijlage A De omgevingsvergunning in de Omgevingswet
integreert en harmoniseert de vergunning-
verlening 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.

Delegatie regelgevende
bevoegdheid

6.6 4.1, 4.3 en 4.6

Vrijstelling of verbod 6.7 -

Zorgplicht waterbodem of
oever
oppervlaktewaterlichaam

6.8 1.6 en 1.7 De algemene zorgplicht, afdeling 1.3 van de
Omgevingswet, houdt in dat een ieder bij zijn
activiteiten voldoende zorg voor de fysieke
leefomgeving in acht neemt. Deze zorgplicht
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bouwt voort op zorgplichten die in
verschillende wetten zijn opgenomen, zoals in
artikel 6.8 van de Waterwet.

Melding verontreiniging of
aantasting

6.9 - Melding- en maatregelenplichten gericht tot
exploitanten van installatiegebonden
activiteiten uit o.m. de Waterwet zullen een
plaats krijgen in de algemene maatregel van
bestuur die de milieu- en wateractiviteiten zal
reguleren (Besluit activiteiten leefomgeving).
Overgangsrecht wordt geregeld in het
Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Toegangsverbod of -
beperking waterstaatswerk

6.10 2.40 Overgangsbepaling toegangsverbod en –
beperking is opgenomen in artikel 4.72.

Bevoegdheden EEZ en
zuiveringtechnisch werk

6.11 2.1, 4.3, 4.23 en 5.1

Verhouding tot andere
wetten

6.12 1.4

Vergunning of ontheffing
waterschap

6.13 16.53

Aanvraagvereisten en
elektronische indiening

6.14 16.1 en 16.55

Indiening aanvraag 6.15 16.54

Procedure voorbereiding
beschikking

6.16 16.15, 16.62, 16.63 en
16.64

Adviesbevoegdheid waterschappen wordt
instemmingsbevoegdheid.

Samenloop bevoegd gezag
bestuursorganen

6.17 5.11 en 5.12

Samenstel handelingen 6.18 5.8, 5.36, 5.41 en 5.43

Revisievergunning 6.19 5.43 Overgangsrecht wordt geregeld in de
overgangsbepalingen voor het
kerninstrument, de omgevingsvergunning,
artikel 4.13 e.v. i.c.m. afdeling 4.1.

Voorschriften en
beperkingen vergunning

6.20 5.34 en 13.5 Overgangsrecht wordt geregeld in de
overgangsbepalingen voor het
kerninstrument, de omgevingsvergunning,
artikel 4.13 i.c.m. afdeling 4.1.

Weigering vergunning 6.21 5.18

Wijziging en intrekking
vergunning

6.22,
6.23

5.39, 5.40 en 18.10

Rechtsopvolging
vergunning

6.24 5.37

Bijzondere bepalingen
verontreiniging

6.25,
6.26

4.1, 4.3 en 16.63
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Coördinatie Wabo en 
Kernenergiewet

6.27,
6.28,
6.29

5.7, 16.7, 16.9 t/m
16.13 en 16.78

In combinatie met de te wijzigen afdeling 3.5
Awb. Overgangsrecht wordt geregeld in artikel
4.73.

Elektronische aanvraag 6.30 16.1

Hoofdstuk 7 Financiële bepalingen

Verontreinigingsheffing 7.1 t/m
7.6, 7.8,
eerste en
derde lid,

eerste
zin, en

7.9

Blijft in Waterwet -

Grondwaterheffing 7.7 en
7.8,

tweede
en derde

lid,
tweede

zin

13.4b Zijn overgegaan naar Hoofdstuk 13 van de
Omgevingswet, artikel 13.4b. Overgangsrecht
geregeld in artikel 4.74.

Verontreinigingsheffing
door het Rijk

7.10 t/m
7.13

Blijft in Waterwet -

Schadevergoeding 7.14 t/m
7.20

hoofdstuk 15, 7.17,
tweede t/m vierde lid,

van de Waterwet,
komt deels terug in

13.3

Overgangsrecht voor de schadevergoeding op
grond van artikel 7.14 tot en met artikel 7.17
wordt geregeld in artikel 4.21.
Overgangsrecht  voor de artikelen 7.17 en
7.18 is opgenomen in de artikelen 4.75 en
4.76.

Schade aan
waterstaatswerken of aan
de waterbodem of oever

7.21,
7.22

hoofdstuk 13 De bepalingen zijn via dit wetsvoorstel in de
Omgevingswet ingevoegd. Overgangsrecht
wordt geregeld in de artikelen 4.77 en 4.78.

Deltafonds 7.22a
t/m

7.22d

Blijft in Waterwet -

Financiering en bekostiging
primaire waterkeringen

7.23 t/m
7.26

Blijft in Waterwet -

Hoofdstuk 8 Handhaving

Handhaving 8.1 t/m
8.10

hoofdstuk 18 Overgangsrecht voor handhavingsbesluiten op
grond van de artikelen 8.1 tot en met 8.10
wordt geregeld in de overgangsbepalingen
voor de overgang naar hoofdstuk 18 in de
Omgevingswet, artikelen 4.22 en 4.23.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Vangnetbepaling 10.1 23.1
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Dynamische verwijzing
richtlijnen

10.2 23.2

Evaluatiebepaling 10.4 Blijft in Waterwet -

Inwerkingtreding 10.5 - -

Citeertitel 10.6 - -
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i. Transponeringstabel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp /
Hoofdstuk

Artikel
Wabo

Artikel
Omgevings

-wet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Begripsbepalingen 1.1,
eerste en
tweede

lid

bijlage bij
1.1

Voor de begripsbepalingen is geen overgangsrecht nodig.
Zie voor een toelichting op (ten opzichte van de onder
meer de Wabo gewijzigde) begripsbepalingen:
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, § 4.1.2, § 
11.2.1 en blz. 612 e.v.

Grondslag aanwijzing
vergunningplichtige
inrichtingen

1.1,
derde lid

5.1 en 5.2 Krachtens de Omgevingswet worden geen ‘categorieën 
inrichtingen’ meer als vergunningplichtig aangewezen, 
maar ‘milieubelastende activiteiten’ (zie Kamerstukken II 
2013/14, 33 962, nr. 3, § 4.5.2). De aanwijzing van 
vergunningplichtige milieubelastende activiteiten vindt
plaats in het Besluit activiteiten leefomgeving. De ippc-
installaties blijven onder het nieuwe stelsel
vergunningplichtig.

Doorwerking wijziging
ippc-installatie in richtlijn
industriële emissies

1.1,
vierde lid

- Voor deze bepaling is geen overgangsrecht nodig. In het
Besluit activiteiten leefomgeving wordt de term ‘ippc-
installatie’ gedefinieerd met een verwijzing naar bijlage 1 
van de richtlijn industriële emissies. De Omgevingswet 
voorziet in een algemene regeling voor de doorwerking
van wijzigingen in EU-richtlijnen (artikel 23.2).

Agrarische
bedrijfswoning

1.1a - In het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt een regeling
opgenomen voor agrarische bedrijfswoningen over geluid,
trillingen en geur (artikelen 5.62, 5.81 en 5.92).

Hoofdstuk 2 De omgevingsvergunning

§ 2.1 Verbodsbepalingen, bevoegd gezag, gefaseerde vergunning, deelvergunning en revisievergunning

Vergunningplichtige
activiteiten

2.1 en
2.2

5.1 resp. 5.3
en 5.4 in

samenhang
met 4.4,

tweede lid

Zie voor het overgangsrecht voor de
omgevingsvergunning: artikel 4.13 en bijbehorende tabel
en toelichting. Voorzien wordt in aanvullend
overgangsrecht voor activiteiten waar de vergunningplicht
wijzigt in een meldingsplicht met algemene regels of vice
versa. Overgangsrecht voor een wijziging van een
meldingsplicht in een vergunningplicht zal – als die
situatie zich binnen de stelselherziening voordoet –
worden opgenomen in het Invoeringsbesluit
Omgevingswet.

Verbod handelen i.s.m.
vergunningvoorschrift

2.3 5.5 Voor de bestuursrechtelijke handhaving van deze
verboden is voorzien in de artikelen 4.22 en 4.23. Voor
de strafrechtelijke handhaving van deze verboden via de
Wed is geen overgangsrecht nodig.

Verbod illegaal
bouwwerk in stand te
laten

2.3a 5.6

Bevoegd gezag
vergunningverlening

2.4 5.8 t/m 5.14 Zie voor het overgangsrecht bij een wijziging in bevoegd
gezag voor het beslissen op de aanvraag: artikel 4.15.

Gefaseerde aanvraag
vergunning

2.5
2.5a

- De specifieke Wabo-systematiek voor een gefaseerde
vergunningaanvraag keert niet terug in de
Omgevingswet.
In het nieuwe stelsel worden de mogelijkheden om
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activiteiten gefaseerd, met afzonderlijke aanvragen om
een omgevingsvergunning, gespreid in de tijd aan te
vragen verruimd (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962,
nr. 3, blz. 160-166). Zie voor het overgangsrecht voor de
gefaseerde omgevingsvergunning artikel 4.79 met
bijbehorende toelichting.

Revisievergunning 2.6 5.43 De Omgevingswet voorziet alleen nog in een bevoegdheid
om ambtshalve een revisievergunning te verlenen (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 173-174).
Voor een ten tijde van de inwerkingtreding lopende
voorbereidingsprocedure tot revisie van een vergunning
(op aanvraag of ambtshalve) geldt het overgangsrecht
van afdeling 4.1.

§ 2.2 De aanvraag om een omgevingsvergunning

Onlosmakelijke
samenhang tussen
aanvragen

2.7,
eerste lid

- De ‘onlosmakelijke samenhang’ komt niet terug in de 
Omgevingswet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, blz. 160-163). Voor artikel 2.7 Wabo is geen specifiek
overgangsrecht opgenomen.

Aanvraag vergunning
IPPC-installatie

2.7,
tweede

lid

- Artikel 2.7, tweede lid, Wabo komt als gevolg van het
loslaten van het inrichtingenbegrip niet terug in het
stelsel van de Ow. Uit de systematiek van het Bal en het
Bkl volgt dat als er meer dan één ippc-installatie op
dezelfde locatie door dezelfde exploitant wordt
geëxploiteerd, er anders dan onder het inrichtingenbegrip 
sprake blijft van afzonderlijke vergunningplichtige
activiteiten die elk voor zich moeten voldoen aan de eisen
van de RIE. Dit geldt ook als voor die activiteiten één 
vergunning wordt verleend (op basis van een
meervoudige aanvraag). Hiermee is artikel 4, tweede lid,
van de RIE geïmplementeerd en is een bepaling als artikel 
2.7, tweede lid, Wabo niet langer nodig.

Grondslag eisen aan
aanvraag vergunning:
- wijze van indienen
- te verstrekken
gegevens en bescheiden

2.8,
eerste lid

16.1, 16.54
en 16.55,
eerste lid

De Omgevingswet continueert de mogelijkheid uit de
Wabo en de Waterwet om een aanvraag elektronisch in te
dienen.
Eisen over de wijze van indiening worden gesteld in de
artikelen 14.2 en 14.3 van het Omgevingsbesluit. Bij
ministeriële regeling zullen ter uitvoering van artikel 
16.55, tweede lid, van de Omgevingswet regels gesteld
worden over de te verstrekken gegevens en bescheiden.
Op een voor inwerkingtreding ingediende aanvraag
(ontvangsttheorie) blijven de (onder meer) in het Besluit
omgevingsrecht en de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht gestelde eisen van toepassing (zie het
overgangsrecht voor lopende procedures in afdeling 4.1).

Grondslag eisen
aanvraag
omgevingsvergunning bij
verordening

2.8,
tweede

lid

16.55,
eerste,

derde en
vierde lid

Als in de omgevingsverordening, waterschapsverordening
of het omgevingsplan andere eisen gesteld gaan worden
dan in de huidige verordeningen, dan zal in die nieuwe
verordeningen resp. het omgevingsplan zo nodig worden
voorzien in overgangsrecht .

Grondslag heffen leges
aanvraag en legesverbod
inrichtingen

2.9 en
2.9a

13.1 en 13.2 Voor deze grondslagbepalingen is geen overgangsrecht
nodig. Aan de huidige grondslagen is uitvoeringsgegeven
in § 4.4 van het Besluit omgevingsrecht en de Regeling 
leges omgevingsvergunning Rijksoverheid. Zie over de
wijzigingen bij legesheffing ten opzichte van de Wabo:
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3,
§ 4.13.2, blz. 204-205. Voor het opheffen van het
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legesverbod hoeft niet te worden voorzien in specifiek
overgangsrecht. Voor de voor inwerkingtreding van de
Omgevingswet ingediende aanvragen geldt het
overgangsrecht van afdeling 4.1. Het moment waarop
een aanvraag voor een vergunning is ingediend, is
bepalend voor de mogelijkheid om leges (tegen een
bepaald tarief) te kunnen heffen.
Aan de grondslag in artikel 2.9, tweede lid, Wabo is nooit
uitvoering gegeven. Voor deze bepaling hoeft dus niet te
worden voorzien in overgangsrecht.
De bepaling van artikel 2.9a, tweede lid, over opschorting
van de inning van leges (de zogeheten legessanctie als
prikkel tot tijdige beschikbaarstelling van een verleende
afwijkvergunning op ruimtelijkeplannen.nl), keert
evenmin terug onder de stelselherziening. Voor deze
sanctiebepaling wordt niet voorzien in overgangsrecht. In
het nieuwe stelsel wordt voor alle type
omgevingsvergunningen (en niet alleen voor de
‘afwijkvergunning’ in het bijzonder) geregeld dat op een 
goede kenbare (elektronische) wijze mededeling wordt
gedaan. Voor de naleving van dit vereiste hoeft geen
legessanctie te gelden: van het bevoegd gezag mag
worden verwacht dat dit kenbaarheidsvereiste wordt
nageleefd.

Toetsingscriteria
beoordeling aanvraag
omgevingsvergunning

§ 2.3 § 5.1.3 Voor zover de toetsingscriteria voor de beoordeling van
een aanvraag voor een (bepaald type)
omgevingsvergunning wijzigingen ondergaan, geldt
conform het in afdeling 4.1 voorgestelde overgangsrecht
de ‘oude’ criteria blijven gelden voor de aanvragen, die 
vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn 
ingediend.

§ 2.3 De beoordeling van de aanvraag
In afwijking van de Wabo is het toetsingskader voor de
omgevingsvergunningen geregeld op amvb-niveau (in
hoofdstuk 8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving).
Als hoofdregel voor het overgangsrecht geldt dat voor
zover het toetsingskader voor de beoordeling van een
aanvraag voor een bepaald type omgevingsvergunning
wijzigingen ondergaat, de ‘oude’ criteria blijven gelden 
voor de aanvragen die vóór de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet zijn ingediend. Zie het in afdeling 4.1 van
dit wetsvoorstel voorgestelde overgangsrecht met
eerbiedigende werking voor lopende procedures.

Toetsingskader
vergunning
bouwactiviteit

2.10,
eerste lid

5.18 en
5.20

De beoordelingsregels voor de aanvraag bouwactiviteit
worden op grond van artikel 5.18 van de Omgevingswet
opgenomen in afdeling 8.3 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving. Artikel 5.20 van de Omgevingswet bevat
daarvoor het toepasselijke belangenkader.

Aanvraag bouwactiviteit
wordt tevens
aangemerkt als
afwijkactiviteit

2.10,
tweede

lid

- De conversieregeling waarin de aanvraag voor de
bouwactiviteit wordt aangemerkt als aanvraag voor de
afwijkactiviteit, wordt – gelet op de in hoofdstuk 1 van dit
wetsvoorstel opgenomen wijzigingen voor de
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit – niet
gecontinueerd.

Toetsingskader
vergunning
aanlegactiviteit

2.11
5.18 en

5.21

De aanleg- en afwijkactiviteit vallen onder de – voor de
Omgevingswet – nieuwe noemer:
omgevingsplanactiviteit. De beoordelingsregels voor de
aanvraag afwijkactiviteit worden op grond van artikelToetsingskader 2.12,
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vergunning
afwijkactiviteit

eerste lid 5.18 van de Omgevingswet opgenomen in afdeling 8.1
van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Artikel 5.21 van
de Omgevingswet bevat daarvoor het toepasselijke
belangenkader.

Ruimtelijke
onderbouwing
afwijkvergunning

2.12,
tweede

lid
Toetsingskader
vergunning brandveilig
gebruik

2.13 - Voorgesteld wordt de omgevingsvergunning voor
brandveilig gebruik te schrappen. Zie de wijziging van de
artikelen 5.2 en 5.25 in hoofdstuk I van dit wetsvoorstel.

Toetsingskader
milieuvergunning

2.14 5.18 en
5.26

De beoordelingsregels voor de aanvraag milieubelastende
activiteit worden op grond van artikel 5.18 van de
Omgevingswet opgenomen in afdeling 8.5 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving. Artikel 5.26 van de Omgevingswet
bevat daarvoor het toepasselijke belangenkader. Zie voor
een korte toelichting op de inhoud van dit toetsingskader
de artikelsgewijze toelichting bij artikel 5.25
(oorspronkelijke artikelnummer): Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 501.

Toetsingskader
vergunning
Rijksmonumenten

2.15 5.18 en
5.22

De beoordelingsregels voor de aanvraag
rijksmonumentenactiviteit worden op grond van artikel
5.18 van de Omgevingswet opgenomen in afdeling 8.8
van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Artikel 5.22 van
de Omgevingswet bevat daarvoor het toepasselijke
belangenkader. Zie voor een korte toelichting op de
inhoud van dit toetsingskader de artikelsgewijze
toelichting bij artikel 5.21 (oorspronkelijke
artikelnummer): Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, blz. 499.

Toetsingskader
vergunning
(planologische)
sloopactiviteit

2.16 5.18 en
5.21

De (planologische) sloopactiviteit valt onder de – voor de
Omgevingswet – nieuwe noemer:
omgevingsplanactiviteit. De beoordelingsregels voor de
aanvraag afwijkactiviteit worden op grond van artikel
5.18 van de Omgevingswet opgenomen in afdeling 8.1
van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Artikel 5.21 van
de Omgevingswet bevat daarvoor het toepasselijke
belangenkader.

Toetsingskader
vergunning
overige activiteiten
(OBM)

2.17 5.26, vierde
lid

Deze bepaling heeft alleen uitvoering gekregen voor de
zogenaamde ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ 
(Obm). Het toetsingskader voor de in artikel 2.2a van het
Besluit omgevingsrecht aangewezen Obm-activiteiten is
opgenomen in 5.13b van het Besluit omgevingsrecht.
Deze specifieke categorie van Obm-vergunningplichtige
activiteiten zou met het loslaten van het
ínrichtingenbegrip vervallen (zie Kamerstukken II 
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 486). Deze keuze wordt
heroverwogen, zie de voorgestelde bepaling van artikel
5.26 in hoofdstuk I van dit wetsvoorstel.

Toetsingskader
provinciale verordening

2.18 5.30 De betreffende beoordelingsregels worden, al dan niet in
gewijzigde vorm, opgenomen in de nieuwe
omgevingsverordening. Die verordening zal zo nodig zelf
in overgangsrecht voorzien.

Toetsingskader
gemeentelijke
verordening

2.18 5.21 De betreffende beoordelingsregels worden, al dan niet in
gewijzigde vorm, opgenomen in het omgevingsplan. Dit
plan zal zo nodig zelf in overgangsrecht voorzien.

Toetsingskader
aanhakende
toestemmingen

2.19 - De categorie van zogenaamde ‘aanhakende 
toestemmingen’ komt te vervallen. Voor deze categorie is
geen specifiek overgangsrecht vereist, maar volstaat de
bovengenoemde hoofdregel.
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Wet bibob-toets 2.20 5.31 De bibob-toets wordt beleidsneutraal omgezet van de
Wabo naar de Omgevingswet (zie Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 502). Voor deze bepaling is
dus geen aanvullend overgangsrecht nodig ten opzichte
van de bovengenoemde hoofdregel uit afdeling 4.1.

Weigering vvgb 2.20a 5.33
jo. 16.15 en

16.16

De ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) wordt 
vervangen door de instemming (zie Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 211-212). Voor een
ingediende aanvraag lift de vvgb mee met het
overgangsrecht voor lopende procedures (afdeling 4.1).

Gedeeltelijk verlenen en
weigeren van de
aangevraagde
omgevingsvergunning

2.21 - Artikel 2.21 Wabo maakt deel uit van de systematiek van
de ‘onlosmakelijke samenhang’. Een vergelijkbare 
bepaling komt dus niet terug in de Omgevingswet (zie in
deze tabel de toelichting bij artikel 2.7 Wabo). Voor deze
bepaling is geen specifiek overgangsrecht vereist, maar
volstaat de bovengenoemde hoofdregel.

§ 2.4 De omgevingsvergunning

Regels over aan een
omgevingsvergunning te
verbinden voorschriften

2.22 5.34 Aanvullend op het overgangsrecht voor de diverse typen
(omgevings)vergunningen is volledigheidshalve voorzien
in overgangsrecht voor vergunningvoorschriften: zie
artikel 4.13, tweede lid. Bevat een onherroepelijke
vergunning voorschriften, die bij of krachtens de
Omgevingswet niet (langer) gesteld mogen worden, dan
worden die voorschriften niet langer gehandhaafd en
zullen deze – ter opschoning van de vergunning – worden
ingetrokken, hetzij ambtshalve, hetzij op aanvraag van
de vergunninghouder.

Specifiek voorschrift om
te voldoen aan nadere
eisen

2.22,
derde lid,
onder b

en c

- Deze bepaling, die binnen het kader van een vergunning
bevoegdheden toekent aan een ander bestuursorgaan
dan het voor die vergunning bevoegde gezag, keert niet
terug in de Omgevingswet. Voor in een
omgevingsvergunning opgenomen ‘nadere eisen’ is in 
overgangsrecht voorzien: zie artikel 4.13, tweede lid,
aanhef en onder b.

Afwijken van algemeen
verbindende
voorschriften in
omgevingsvergunning

2.22,
vijfde lid,

eerste
volzin

4.5 Bestaande voorschriften in een omgevingsvergunning, die
afwijken van de nieuwe algemene regels, gelden niet
langer en blijven buiten toepassing, tenzij deze algemene
regels (opnieuw) voorzien in de mogelijkheid tot afwijken.
De mogelijkheden om af te wijken van algemene regels
worden geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving.
De tweede volzin van artikel 2.22, vijfde lid, Wabo kan
binnen de systematiek van het nieuwe bestel voor de
milieubelastende activiteit komen te vervallen.

Grondslag stellen regels
omtrent voorbereiden,
vormgeven, inrichten,
beschikbaar stellen en
uitvoerbaarheid
omgevingsvergunning

2.22,
zesde lid

hoofdstuk 16 Verspreid over hoofdstuk 16 van de Omgevingswet zijn
regels gesteld over deze onderwerpen of grondslagen
voor het stellen van dergelijke regels opgenomen.

Tijdelijke vergunning 2.23,
eerste lid

5.36, eerste
lid

Artikel 5.36 van de Omgevingswet vervangt
beleidsneutraal de inhoud van de artikelen 2.23, 2.23a,
2.23b en 2.24 Wabo met één vermeldenswaardige 
wijziging (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3,
blz. 505-506). In overeenstemming met deze
grondslagen gestelde voorschriften blijven na
inwerkingtreding van de Omgevingswet onverminderd

Grondslag aanwijzing
categorieën aan een 
termijn te binden
omgevingsvergunningen

2.23,
tweede

lid

5.36, vierde
lid

Herstel bestaande 2.23a, 5.36, tweede



523

toestand na verstrijken
vergunningtermijn

eerste lid lid gelden.

Grondslag aanwijzing
categorieën omgevings-
vergunningen met
verplichting tot herstel
bestaande toestand

2.23a,
tweede

lid

5.36, vierde
lid

Doorlopen geldigheid
voorschrift na verstrijken
vergunningtermijn

2.23b 5.36, derde
lid

Omgevingsvergunning
voor seizoensgebonden
bouwwerk

2.24 5.36a,
eerste lid

Normadressaat
omgevingsvergunning

2.25,
eerste lid

5.37, eerste
lid

Voor deze bepaling is geen overgangsrecht nodig. Ook
onder de Omgevingswet geldt het zaaksgebonden
karakter van de omgevingsvergunning (zie Kamerstukken
II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 506.

Meldingsplicht wijziging
vergunninghouder

2.25,
tweede

lid

5.37, tweede
lid

Voor een melding, die gedaan is vlak – d.w.z. minder dan
een maand – voordat de Omgevingswet in werking
treedt, is volledigheidshalve overgangsrecht opgenomen
in artikel 4.80.

Grondslag aanwijzing
categorieën 
persoonsgebonden
vergunningen

2.25,
derde lid

5.37, derde
lid

De parallelle amvb-grondslag in artikel 5.37 van de
Omgevingswet wordt gewijzigd in een algemeen
geformuleerde bevoegdheid voor het bevoegd gezag.

§ 2.5 Advies en verklaring van geen bedenkingen

Adviesbevoegdheid
waterkwaliteitsbeheerder
bij aanvraag vergunning
inrichting of
mijnbouwwerk met
indirecte lozing

2.26,
eerste en
tweede

lid
16.15 en
16.15a

De adviesbevoegdheid bij vergunningverlening keert
terug onder de stelselherziening (§ 16.2.3), maar de 
bindende adviesbevoegdheid niet (zie Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 211-212). De
waterkwaliteitsbeheerder krijgt in de hier bedoelde
gevallen een regulier adviesrecht (en aanvullend de
bevoegdheid in artikel 19.4, vierde en vijfde lid).
De gelegenheid om een advies uit te brengen of een al
uitgebracht advies liften mee met het overgangsrecht
voor lopende procedures (zie afdeling 4.1).

Adviesbevoegdheid
andere bestuursorganen
of instanties

2.26,
derde en
vierde lid

Verklaring van geen
bedenkingen (vvgb)

2.27 16.15 en
16.16

De vvgb wordt vervangen door het advies met
instemming (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3,
blz. 211-212). De gelegenheid om een vvgb te geven of
een al gegeven vvgb liften mee met het overgangsrecht
voor lopende procedures (zie afdeling 4.1).

Bundeling in één vvgb 2.28 - Ook deze bepaling lift mee met het overgangsrecht voor
lopende procedures (zie afdeling 4.1).

§ 2.6 Wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning

Verzoek vvgb-bevoegde
bestuursorgaan of
adviseur om wijziging of
intrekking vergunning

2.29,
eerste lid

5.41

De Omgevingswet regelt niet expliciet de bevoegdheid
voor het bestuursorgaan met instemming (artikel 16.16)
om een verzoek tot wijzing of intrekking van een
verleende omgevingsvergunning, maar veronderstelt die
bevoegdheid in de bepaling van artikel 5.41.
Overgangsrecht voor een op het moment van
inwerkingtreding van de Omgevingswet nog in
behandeling zijnde aanvraag tot wijziging of intrekking
van een omgevingsvergunning is opgenomen in afdeling
4.1.

Verzoek Minister van
Infrastructuur en
Waterstaat om wijziging
milieuvergunning na
ongewoon voorval

2.29,
tweede

lid

Toezending gevraagde 2.29, -
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beschikking aan
bestuursorgaan

derde lid Die overgangsrechtelijke regeling met eerbiedigende
werking geldt ook als het verzoek tot wijziging is
ingediend door een ander bestuursorgaan.
De in artikel 2.29, derde lid, Wabo opgenomen
verplichting om de op een verzoek genomen beschikking
toe te zenden aan het bestuursorgaan volgt rechtstreeks
uit artikel 3:41 Awb en keert om die reden niet terug in
de Omgevingswet.

Actualiseringsplicht
milieuvergunning

2.30,
eerste lid

5.38, eerste
en tweede

lid
De actualiseringsplicht voor bepaalde type
omgevingsvergunningen keert ongewijzigd (in de zin van
beleidsneutraal) terug onder de stelselherziening (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 506-507).

Grondslag voor nadere
regeling bij algemene
maatregel van bestuur

2.30,
tweede

lid

5.38, derde
lid

Wijzigen voorschrift
omgevingsvergunning op
verzoek van tot vvgb
bevoegd bestuursorgaan
of op aanwijzing van de
minister

2.31,
eerste

lid,
onder a

5.41 Deze wijzigingsplicht voor het bevoegd gezag keert terug
in de Omgevingswet. Overgangsrecht voor een op het
moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet nog
in behandeling zijnde ambtshalve procedure tot wijziging
van een omgevingsvergunning is opgenomen in afdeling
4.1.

Wijzigen voorschrift
milieuvergunning als
gevolg van de
actualiseringsplicht
(BBT)

2.31,
eerste

lid,
onder b

5.39, onder
a en

5.42, tweede
lid

Deze wijzigingsplicht voor het bevoegd gezag keert terug
in de stelselherziening. Overgangsrecht voor een op het
moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet nog
in behandeling zijnde ambtshalve procedure tot wijziging
van een omgevingsvergunning is opgenomen in afdeling
4.1.

Wijzigen voorschrift van
rechtswege verleende
omgevingsvergunning
om ernstige nadelige
gevolgen te voorkomen
of te beperken

2.31,
eerste

lid,
onder c

5.39 Toepassing van de lex silencio positivo (lsp) (artikel 3.9,
derde lid, Wabo jo. § 4.1.3.3 Awb) keert niet terug in de 
Omgevingswet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, blz. 227-228). De lsp is uitgezonderd van de
hoofdregel van het overgangsrecht met eerbiedigende
werking voor lopende procedures, zie artikel 4.3.
Daardoor wordt de werking van de lsp bij
inwerkingtreding van afdeling 5.1 van de Omgevingswet
met onmiddellijke ingang beëindigd. Voor de specifieke
bevoegdheid om een van rechtswege verleende
omgevingsvergunning onmiddellijk te wijzigen om
ernstige nadelige gevolgen te voorkomen of te beperken,
wordt niet voorzien in overgangsrecht. De Omgevingswet
biedt in artikel 5.39 een toereikende grondslag om
ernstige nadelige gevolgen door een van rechtswege
verleende omgevingsvergunning te voorkomen.

Wijzigen voorschrift
omgevingsvergunning
‘andere’ activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder i
(omgevingsvergunning
beperkte milieutoets)

2.31,
eerste

lid,
onder d

5.39 De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) valt
in de systematiek van de Omgevingswet rechtstreeks
onder de grondslag van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en
onder b (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz.
486).

Wijzigen voorschrift
omgevingsvergunning op
basis van provinciale,
gemeentelijke of
waterschapsverordening

2.31,
eerste

lid,
onder e

5.39, onder
b

Deze wijzigingsplicht voor het bevoegd gezag keert terug
in de stelselherziening. Als de in deze verordeningen
genoemde gronden wijzigen bij de vaststelling van de
nieuwe omgevings- of waterschapsverordening, zal bij die
vaststelling zo nodig moeten worden voorzien in
overgangsrecht.

Wijzigen voorschrift 2.31, - De ‘aanhakende toestemming’ keert niet terug in de 
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omgevingsvergunning
‘aanhakende 
toestemming’ 

eerste
lid,

onder f

stelselherziening.

Wijzigen voorschrift
omgevingsvergunning in
belang van de
brandveiligheid

2.31,
tweede

lid,
onder a

- De omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik komt
te vervallen.

Wijzigen voorschrift
omgevingsvergunning in
belang van de
bescherming van het
milieu

2.31,
tweede

lid,
onder b

5.40, eerste
lid,

onder a

Algemene en specifieke wijzigingsgronden worden op
basis van de grondslag in artikel 5.40, eerste lid, onder a,
van de Omgevingswet opgenomen in afdeling 8.10 van
het Besluit kwaliteit leefomgeving. Zie voor het criterium
‘bescherming van het milieu’ ook artikel 8.7 van het
Besluit kwaliteit leefomgeving.

Wijzigen voorschrift
omgevingsvergunning
beperkte milieutoets
(OBM)

2.31,
tweede

lid,
onder c

5.40, eerste
lid, onder a

Voor het wijzigen van een voorschrift van een OBM is
geen overgangsrecht aan de orde, aangezien de huidige
OBM geen voorschriften bevat (artikel 5.13a Besluit
omgevingsrecht).

Wijzigen voorschrift
omgevingsvergunning op
basis van provinciale,
gemeentelijke of
waterschapsverordening

2.31,
tweede

lid,
onder d

5.40, eerste
lid,

onder b

Deze wijzigingsbevoegdheid keert terug in de
stelselherziening. Als de in deze verordeningen genoemde
gronden wijzigen bij de vaststelling van de nieuwe
omgevings- of waterschapsverordening, zal bij die
vaststelling zo nodig moeten worden voorzien in
overgangsrecht.

Wijzigen voorschrift
omgevingsvergunning
‘aanhakende 
toestemming’

2.31,
tweede

lid,
onder e

- De ‘aanhakende toestemming’ keert niet terug in de 
stelselherziening.

Verlaten grondslag van
de aanvraag bij
voorschrijven van andere
technieken bij wijziging
milieuvergunning dan
genoemd in de aanvraag

2.31a 5.34, tweede
lid,

onder a

Deze mogelijkheid keert (in een gewijzigde redactie)
terug in de stelselherziening.

Vergunninghouder
verschaft benodigde
gegevens

2.31a,
tweede

lid

16.56 De Omgevingswet bevat een identieke verplichting voor
de vergunninghouder als de Wabo. Een
overgangsrechtelijke bepaling is om die reden niet nodig.
Is aan een eerder – voor de datum van inwerkingtreding
van de Omgevingswet – aan de vergunninghouder gericht
verzoek niet voldaan, dan kan het bevoegd gezag het
verzoek herhalen of een last onder dwangsom opleggen.
Voor een eventueel op het moment van inwerkingtreden
van de Omgevingswet lopende last onder dwangsom voor
zo’n verzoek, voorzien de artikelen 4.22 en 4.23 in
overgangsrecht.

Wijzigingsbevoegdheid
Minister van
Infrastructuur en
Waterstaat

2.32 - Onduidelijk en niet te achterhalen is waarom deze
bepaling destijds niet is komen te vervallen bij de
invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht. In
het rapport ‘van de Commissie Doorlichting
Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (Van specifiek
naar generiek’, september 2007) staat:

“Decentrale uitvoering is één van de uitgangspunten 
van de Wabo. Gemeenten, en in een aantal gevallen
provincies, zijn verantwoordelijk voor de
vergunningverlening. Zij dienen zorg te dragen voor
een goed systeem van horizontale verantwoording en
kwaliteitsborging. Conform haar beoordeling van de
Wro, ziet de commissie geen aanleiding voor specifiek
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toezicht van het Rijk op vergunningverlening op
grond van de Wabo door de medeoverheden. Sturing
vooraf kan plaatsvinden via het stellen van algemeen
verbindende voorschriften of andere algemene
normstelling (in het bijzonder plannen). Correctief
optreden kan via het generieke instrumentarium van
schorsing en spontane vernietiging, eventueel op
basis van een sectorspecifieke uitwerking van het
desbetreffende toetsingskader.” 

Gelet op die uitgangspunten, die voor de Omgevingswet
zeker zo sterk gelden, wordt voorgesteld om de in-de-
plaatstredingsbepaling van artikel 2.32 Wabo niet te laten
terugkeren in de Omgevingswet. Het betreft een zuivere
taakverwaarlozingsregeling (in-de-plaatstreding), die net
zo goed via de Gemeentewet kan worden gerealiseerd.

Verplichting tot intrekken
omgevingsvergunning

2.33,
eerste lid

5.39,
onder a

Anders dan de Wabo noemt de Omgevingswet niet zelf de
intrekkingsgronden. Zie hiervoor het Besluit kwaliteit
leefomgeving (afdeling 8.10).
Voor lopende procedures tot intrekking van een
omgevingsvergunning (ambtshalve of op verzoek) is
voorzien in overgangsrecht met eerbiedigende werking,
zie afdeling 4.1.
Onderdeel a (vanwege uitvoering van een internationale
verplichting) wordt niet overgenomen bij de
stelselherziening. Deze bepaling wordt bij nader inzien als
overbodig beschouwd. Bij een internationale verplichting
geldt immers altijd een implementatieplicht en –termijn.

wegens uitvoering van
een internationale
verplichting

onder a

wegens het niet
toepassen van de best
beschikbare technieken

onder b

op verzoek van tot vvgb-
bevoegd bestuursorgaan
of krachtens een
aanwijzing van de
Minister ter voorkoming
van overschrijding
risicoplafonds voor
hoofdspoorweg

onder c 5.41 De vvgb keert in de Omgevingswet terug als een advies
met instemming (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962,
nr. 3, blz. 211-212). Voor de instemming is een identieke
intrekkingsgrond opgenomen in de Omgevingswet.
Voor lopende procedures tot intrekking van een
omgevingsvergunning op verzoek van het vvgb-bevoegde
bestuursorgaan, is voorzien in overgangsrecht met
eerbiedigende werking, zie afdeling 4.1.

wegens ontoelaatbaar
ernstige nadelige
gevolgen (bij inrichting
of mijnbouwwerk)

onder d 5.39, onder
a

Anders dan de Wabo noemt de Omgevingswet niet zelf de
intrekkingsgronden. Zie hiervoor het Besluit kwaliteit
leefomgeving (afdeling 8.10).
Voor lopende procedures tot intrekking van een
omgevingsvergunning (ambtshalve of op verzoek) is
voorzien in overgangsrecht met eerbiedigende werking,
zie afdeling 4.1.

wegens ontoelaatbaar
ernstige nadelige
gevolgen (bij van
rechtswege verleende
vergunning)

onder e 5.39, onder
a

Deze specifieke intrekkingsbevoegdheid keert niet terug
in de Omgevingswet, omdat de van-rechtswege-
verleende vergunning (lex silencio positivo) ook niet
terugkeert. Voor deze specifieke bevoegdheid is voorzien
in specifiek overgangsrecht, omdat
omgevingsvergunningen die net voor inwerkingtreding
van de Omgevingswet van rechtswege worden verleend
wegens een termijnoverschrijding, ook met toepassing
van de nieuwe wet- en regelgeving alsnog kunnen worden
ingetrokken ‘wegens ontoelaatbare gevolgen’. 

wegens gesloten
verklaring (bij stortplaats
of afvalvoorziening)

onder f 5.39, onder
a

Deze specifieke intrekkingsgrond keert terug in artikel
8.100, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Voor lopende procedures tot intrekking van een
omgevingsvergunning (ambtshalve of op verzoek) is
voorzien in overgangsrecht met eerbiedigende werking,
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zie afdeling 4.1.
van een ‘aanhakende’ 
toestemming

onder g - De categorie van zogenaamde ‘aanhakende 
toestemmingen’ (artikel 2.19 Wabo) komt te vervallen. 
Voor lopende procedures tot intrekking van een
omgevingsvergunning (ambtshalve of op verzoek) is
voorzien in overgangsrecht met eerbiedigende werking,
zie afdeling 4.1.

Bevoegdheid tot
intrekken
omgevingsvergunning

2.33,
tweede

lid

5.40, tweede
lid

Anders dan artikel 2.33 van de Wabo bevat artikel 5.40
van de Omgevingswet naast een aantal
intrekkingsgronden een delegatiebepaling. Aan die amvb-
grondslag wordt uitvoering gegeven in afdeling 8.10 van
het Besluit kwaliteit leefomgeving. Voor lopende
procedures tot intrekking van een omgevingsvergunning
(ambtshalve of op verzoek) is voorzien in overgangsrecht
met eerbiedigende werking, zie afdeling 4.1.

omdat gedurende een
bepaalde periode geen
gebruik is gemaakt van
de verleende vergunning

onder a onder b Deze intrekkingsgrond komt terug in artikel 5.40 van de
Omgevingswet, waarbij de wettelijk bepaalde termijnen
zijn gewijzigd. Zie voor een toelichting op deze keuze:
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 507. Voor
op de dag van inwerkingtreding van kracht zijnde
omgevingsvergunningen, waarin geen termijn als bedoeld
in artikel 2.33, tweede lid, onder a, Wabo is opgenomen,
gaat de nieuwe (kortere) termijn gelden. Is in de
omgevingsvergunning een termijn opgenomen, dan blijft
de vergunning gelden op grond van het overgangsrecht in
artikel 4.13, tweede lid, van dit wetsvoorstel.

op verzoek van de
vergunninghouder

onder b onder c Deze vanzelfsprekende intrekkingsgrond keert terug in
artikel 5.40 van de Omgevingswet.

in het belang van de
brandveiligheid

onder c - Deze bepaling ziet specifiek op de brandveilig
gebruiksactiviteit en is met het verdwijnen van de
vergunningplicht voor deze activiteit niet meer van
belang.

in het belang van een
doelmatig beheer van
afvalstoffen

onder d,
onder 1°

onder a Deze specifieke intrekkingsgrond keert terug in artikel
8.102, eerste lid, onder a, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving.

in geval de inrichting of
het mijnbouwwerk
geheel of gedeeltelijk is
verwoest

onder d,
onder 2°

- Niet alle specifieke intrekkingsgronden keren terug in de
Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving.
Kortheidshalve wordt verwezen naar § 11.11 van de nota 
van toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving.

in het belang van de
monumentenzorg

onder e onder a Deze specifieke intrekkingsgrond keert terug in de
algemene intrekkingsgrond van artikel 8.97, eerste lid,
van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

bij OBM onder f - Deze specifieke categorie van OBM-vergunningplichtige
activiteiten komt met het loslaten van het begrip
“inrichting” te vervallen (zie Kamerstukken II 2013/14,
33 962, nr. 3, blz. 486).

op in gemeentelijke,
provinciale of
waterschapsverordening
genoemde gronden

onder g 5.40, tweede
lid,

onder f

Deze intrekkingsgrond keert terug in de vorm van een
verwijzing naar de in de nieuwe omgevings- en
waterschapsverordening.

bij ‘aanhakende’ 
toestemming

onder h - De categorie van zogenaamde ‘aanhakende 
toestemmingen’ komt te vervallen. 

Geen intrekking op
verzoek van de
vergunninghouder als
het belang van
bescherming van het

2.33,
derde lid

onder a Deze specifieke bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet. Deze weigeringsgrond voor een verzoek
tot intrekking valt onder de algemene bepaling van artikel
8.97, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
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milieu zich daartegen
verzet
Verbinden van
voorschriften aan de
beschikking tot
intrekking van de
vergunning

2.33a,
eerste lid

13.5, zesde
lid

De mogelijkheid om aan een beschikking tot intrekking
een financiële zekerheidsstelling te verbinden keert terug 
onder de Omgevingswet.

2.33a,
tweede

lid

5.36, derde
lid

De mogelijkheid om bij intrekking van een vergunning
een aantal voorschriften te laten blijven gelden, keert
terug onder de Omgevingswet.

Aanwijzing maatregelen
ter voorkoming van
overschrijding van
risicoplafonds voor
hoofdspoorweg

2.34 - Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe regels m.b.t.
milieubelastende activiteiten voor
spoorwegemplacementen. Deze regels zullen in de
amvb’s onder de Omgevingswet worden opgenomen. 

Hoofdstuk 3 Voorbereidingsprocedures

Voor dit hoofdstuk geldt de hoofdregel van het overgangsrecht voor lopende procedures: als een aanvraag is
ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt voor die aanvraag het
overgangsrecht met eerbiedigende werking in afdeling 4.1. Ongeacht of een bepaling bij of krachtens dit
hoofdstuk van de Wabo in de stelselherziening wel of niet of in gewijzigde vorm terugkeert, geldt onder deze
hoofdregel dat die bepaling van toepassing blijft op de al ingediende aanvraag. De term ‘oude recht’ omvat dus 
(onder meer) dit Wabo-hoofdstuk. Kortheidshalve wordt deze toelichting hieronder niet voor alle afzonderlijke
artikelen uit hoofdstuk 3 telkens herhaald.

§ 3.1 Algemene bepalingen over de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een  
omgevingsvergunning

Indiening van de
aanvraag en
ontvangstbevestiging

3.1 16.54

Gebruikstermijn
onderzoeksgegevens

3.1a 16.5

Uitzondering op
procedurebepalingen
afdeling 3.4 Awb
in geval van nationale
veiligheidsbelangen

3.2 16.68, onder
b

Overleg met en
instemming van eigenaar
kerkelijk monument

3.2a 16.57

Aanhoudingsplicht
aanvraag vergunning
voor aanleg- of
bouwactiviteit bij
voorbereidingsbesluit en
totstandkoming nieuw
bestemmingsplan

3.3 16.58 Artikel 16.58 wordt met dit wetsvoorstel geschrapt.
Daarmee vervalt deze aanhoudingsplicht. Deze plicht
wordt omgezet in de mogelijkheid tot het stellen van
voorbeschermingsregels over bouwactiviteiten. Zie het
algemeen deel van deze memorie van toelichting.
In de consultatieversie van dit wetsvoorstel is nog niet
voorzien in overgangsrecht voor de aanhoudingsplicht.

Facultatieve aanhouding
aanvraag vergunning
voor sloopactiviteit

3.4 - Deze specifieke aanhoudingsbevoegdheid voor een
sloopactiviteit keert niet terug in de Omgevingswet. De
gemeenteraad kan in het omgevingsplan als
beoordelingsregel opnemen dat een sloopvergunning
alleen wordt verleend als vervangende nieuwbouw
gegarandeerd is. In de consultatieversie van dit
wetsvoorstel is nog niet voorzien in overgangsrecht voor
de aanhoudingsbevoegdheid.

Aanhoudingsplicht
aanvraag vergunning
voor activiteit aanleggen

3.5 16.59 Deze aanhoudingsplicht keert wel terug in de
Omgevingswet. In de consultatieversie van dit
wetsvoorstel is nog niet voorzien in overgangsrecht voor
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of bouwen in verband
met exploitatieplan

de aanhoudingsplicht.

Bekendmaking
aanhouding

3.6,
eerste lid

16.60 Zie voor een toelichting op deze bepalingen:
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 567.

Datum bevestiging
ontvangst aanvraag is
datum einde aanhouding

3.6,
tweede

lid

16.61

§ 3.2 De reguliere voorbereidingsprocedure

Regulier, tenzij § 3.3 van 
toepassing is

3.7,
eerste lid

16.62 Voor omgevingsvergunningen kent de Omgevingswet –
net als de Wabo – als hoofdregel dat de reguliere
procedure van toepassing is op een aanvraag. De
uniforme openbare procedure (afdeling 3.4 Awb) blijft een
uitzondering (‘regulier, tenzij’). Nog vaker dan onder de
Wabo zal onder de Omgevingswet de reguliere procedure
op een vergunningaanvraag van toepassing zijn (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 54).

Afdeling 3.4 niet van
toepassing bij beperkte
verandering inrichting of
mijnbouwwerk

3.7,
tweede

lid

16.65, derde
lid

Toepassing van afdeling 3.4 wordt nader geregeld bij
algemene maatregel van bestuur. Op basis van de
grondslag in artikel 16.65 van de Omgevingswet keert
deze uitzondering op de toepassing van de uniforme
openbare procedure op de wijziging van een
omgevingsvergunning terug in artikel 10.24, derde lid,
van het Omgevingsbesluit.

Kennisgeving aanvraag 3.8 16.63 Deze bepaling over de kennisgeving van de aanvraag
komt ongewijzigd terug in de Omgevingswet.

Beslistermijn (8 weken) 3.9,
eerste en
tweede

lid

16.64,
eerste en
tweede lid

Deze bepaling over de beslistermijn voor een beslissing
op de aanvraag komt ongewijzigd terug in de
Omgevingswet.

Omgevingsvergunning
van rechtswege (lex
silencio positivo)

3.9,
derde en
vierde lid

- Toepassing van de lex silencio positivo (lsp) (artikel 3.9,
derde lid, Wabo jo. § 4.1.3.3 Awb) keert niet terug in de 
Omgevingswet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, blz. 227-228). De lsp is uitgezonderd van de algemene
hoofdregel van het overgangsrecht met eerbiedigende
werking voor lopende procedures, zie artikel 4.3.
Daardoor wordt de werking van de lsp bij
inwerkingtreding van afdeling 5.1 van de Omgevingswet
met onmiddellijke ingang beëindigd. 

§ 3.3 De uitgebreide voorbereidingsprocedure

Voor een beperkt aantal activiteiten wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb
voorgeschreven (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 226). Zie voor de toepassing van de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure: artikel 16.65 van de Omgevingswet en artikel 10.24 van het
Omgevingsbesluit.
Toepassing van afdeling
3.4 Awb op
voorbereiding
beschikking op aanvraag

3.10,
eerste lid

16.65

Versnelling procedure bij
ongewone
omstandigheden

3.10,
tweede

lid

16.68, onder
a en c

Reguliere procedure bij
beperkte verandering
omgevingsvergunning
voor een milieuactiviteit

3.10,
derde lid

16.65, derde
lid

Zie de toelichting in deze transponeringstabel bij artikel
3.7, tweede lid, Wabo.



530

Aanvullende procedure-
bepalingen ten opzichte
van afdeling 3.4 Awb
(met verwijzing naar
hoofdstuk 13 Wm)

3.10,
vierde lid

§ 16.5.3 Deze artikelen bevatten enkele aanvullingen ten opzichte
van het procedurele regime van afdeling 3.4 Awb. Van de
in artikel 3.10, vierde lid, genoemde bepalingen uit
hoofdstuk 13 Wm, neemt artikel 16.67 van de
Omgevingswet alleen de regeling over de geheimhouding
van stukken (artikel 13.6 Wm). De opschortende werking
van artikel 13.9 resp. 13.11, eerste lid, aanhef en onder
c, Wm keert terug in artikel 16.77 resp. artikel 16.68,
onder c, van de Omgevingswet. Artikel 16.66 voegt
hieraan nog enkele procedurebepalingen toe, die zijn
ontleend aan artikel 3.12 Wabo. Zie voor een nadere
toelichting: Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz.
569-570.

Procedurebepaling
verklaring van geen
bedenkingen (vvgb)

3.11 - De vvgb is vervangen door de instemming (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 211-212).
Voor de instemming ontbreekt een in de Omgevingswet
een vergelijkbare procedurebepaling. Waar de Wabo het
interbestuurlijk verkeer uitvoerig regelde, is in de
Omgevingswet ervoor gekozen dergelijke bepalingen te
schrappen. Zo regelt de Omgevingswet geen
doorzendplicht aan het tot instemming bevoegde
bestuursorgaan voor het bevoegd gezag bij een
ingediende aanvraag (eerste lid) en bij zienswijzen of
adviezen voor de al dan niet gegeven instemming (derde
lid). Een dergelijke doorzendplicht spreekt zo vanzelf in
het kader van een voorbereidingsprocedure dat de
wetgever deze niet aan bestuursorganen hoeft voor te
schrijven.
Hetzelfde geldt voor de beoordeling door het tot
instemming bevoegde bestuursorgaan of de bij de
aanvraag ingediende gegevens adequaat zijn in het kader
van artikel 4:5 Awb (tweede lid).
Tenslotte kan het tot instemming bevoegde
bestuursorgaan ook zonder wettelijke bepaling het
bevoegd gezag verzoeken de beslistermijn te verlengen
(vierde lid). Aan zo’n verzoek zal ook zonder wettelijke 
verplichting gevolg worden gegeven, aangezien de
instemming een totstandkomingsvereiste is voor de
beslissing op de aanvraag.

Aanvullende procedure-
bepalingen ten opzichte
van de afdelingen 3.4 en
3.6 Awb

3.12,
eerste lid

16.66,
eerste lid

In aansluiting bij de Wabo bevat de Omgevingswet enkele
aanvullende procedurebepalingen ten opzichte van de
afdeling 3.4 Awb (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962,
nr. 3, blz. 569-570).

Kennisgeving ter inzage
legging ontwerpbesluit
en mededeling besluit op
de aanvraag:
a. in de Staatscourant
b. langs elektronische
weg
c. aan eigenaar en
beperkt gerechtigde

3.12,
tweede

lid

- Deze aanvullende procedurebepalingen zijn niet
overgenomen in de Omgevingswet of in dit wetsvoorstel.
Voor onderdeel a is in het Omgevingsbesluit niet voorzien
in een vergelijkbare verplichting. Dit hangt samen met
het in het Regeerakkoord aangekondigde voornemen tot
wijziging van de wet- en regelgeving met betrekking tot
de bekendmakingsregelgeving, waarbij naar verwachting
de kennisgeving in de Staatscourant komt te vervallen en
wordt vervangen door een digitale kennisgeving.
Voor onderdeel b wordt verwezen naar het wetsvoorstel
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer dat in
voorbereiding is.
Voor onderdeel c – dat overigens verwijst naar een niet
meer bestaand artikel van de Onteigeningswet – wordt
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verwezen naar het wetsvoorstel Aanvullingswet
grondeigendom Omgevingswet dat in voorbereiding is.
Kenbaarheidsverplichtingen jegens de zakelijk
gerechtigde worden in dat kader nader geregeld voor
zover nodig.

Ter inzage legging in
gemeente waar activiteit
plaatsvindt

3.12,
derde lid

16.66,
tweede lid

Toezendplicht
ontwerpbesluit en
afschrift
omgevingsvergunning
aan andere
bestuursorganen

3.12,
vierde lid

- Zie de toelichting in deze transponeringstabel bij artikel
3.11 Wabo.

Zienswijze door eenieder 3.12,
vijfde lid,

eerste
volzin

16.23,
eerste lid

De kring van inspraakgerechtigden blijft even ruim als
onder de Wabo conform het Verdrag van Aarhus (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 554).

Geen zienswijze tegen
onderdelen uit
ontwerpbesluit

3.12,
vijfde lid,
tweede
volzin

- De onderhavige bepaling komt in de Omgevingswet niet
terug, omdat de reactieve aanwijzing (artikel 3.13 Wabo)
vervalt.

Afwijkende adviestermijn 3.12,
zesde lid

- De adviestermijn bij een aanvraag voor een beschermd
monument bedraagt acht weken in plaats van de
gebruikelijke Awb-termijn van zes weken (artikel 6.4,
tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht). Deze
(grondslag voor een) afwijkende adviestermijn keert niet
terug in de stelselherziening.

Afwijkende regeling
begin beslistermijn: de
dag na de dag van
ontvangst van de
aanvraag

3.12,
zevende

lid

16.54,
tweede lid

Verlenging beslistermijn
met zes weken

3.12,
achtste

lid

16.66, derde
lid

Procedurebepalingen met
betrekking tot de
reactieve aanwijzing uit
de Wro

3.13 16.15,
tweede lid

De reactieve aanwijzing zoals de Wro en Wabo die
kennen, keert niet terug in de Omgevingswet. Wel bevat
de Omgevingswet in paragraaf 16.2.3 (artikel 16.20) een
(verbeterde) regeling voor de betrokkenheid van (en
interventiemogelijkheid voor) de provincies bij het
omgevingsplan (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962,
nr. 3, blz. 213 en blz. 553). Voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit
kunnen provinciale staten in de omgevingsverordening
bestuursorganen aanwijzen die in de gelegenheid worden
gesteld om aan het bevoegd gezag advies uit te brengen
(artikel 16.15, tweede lid, van de Omgevingswet).
Gedeputeerde staten kunnen zich daarmee zelf een
adviesrecht laten toekennen. In gevallen waarin dit
adviesrecht van toepassing is, zal er op grond van het
Omgevingsbesluit ook een instemmingsrecht gelden.

§ 3.4 Procedures voor wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning

Kennisgeving
ambtshalve beschikking
tot wijziging of

3.15,
eerste lid

16.65,
tweede lid,

onder

Net als onder de Wabo gelden in de Omgevingswet voor
een voorbereidingsprocedure bij een aanvraag tot
wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning
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intrekking van een
omgevingsvergunning

a en b dezelfde procedurebepalingen als bij een aanvraag om
een omgevingsvergunning. Zie ook de artikelen 5.7,
vierde lid, 16.19, eerste lid, 16.24, 16.54, vijfde lid, en
16.62, tweede lid, van de Omgevingswet.

Procedure bij aanvraag
tot wijziging of
intrekking van een
omgevingsvergunning

3.15,
tweede

en derde
lid

§ 3.5 Coördinatie met de voorbereiding van watervergunningen

De artikelen 16.9 tot en met 16.14 van de Omgevingswet bevatten aanvullende bepalingen voor de
gecoördineerde voorbereiding van de beslissing op aanvragen om een omgevingsvergunning of om wijziging van 
de voorschriften van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit en voor een lozingsactiviteit
als bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder b. Dit zijn aanvragen waarvoor op grond van artikel 5.7, derde lid,
van de Omgevingswet de verplichting geldt om deze gelijktijdig in te dienen. Deze artikelen zijn een voortzetting
van de artikelen 6.27 tot en met 6.29 van de Waterwet en de artikelen 3.16 tot en met 3.23 Wabo. Zie voor een
nadere toelichting: § 16.2.2 Aanvullende bepalingen voor coördinatie van de vergunningverlening voor een 
milieubelastende activiteit en wateractiviteit in gevallen als bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder b (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 490 en 548-549). Overgangsrecht hiervoor is opgenomen in artikel
4.81.
Verplichte coördinatie bij 
voorbereiding beslissing
op de aanvraag om een
omgevings- en een
lozingsvergunning bij
gpbv-installatie

3.16 16.7, eerste
lid,

onder b

Gelijkstelling termijn
omgevingsvergunning
aan termijn
lozingsvergunning

3.17 16.12,
eerste lid

Gelijktijdig indienen van
beide aanvragen

3.18,
eerste lid

5.7, derde
lid

Buiten behandeling laten
van beide aanvragen

3.18,
tweede

en derde
lid

16.10

Advisering over
samenhang tussen
beslissingen op beide
aanvragen

3.19 16.11

Aanwijzing (instructie)
door gedeputeerde
staten op verzoek
bevoegd gezag
lozingsvergunning

3.20 16.14 De ‘aanwijzing’ keert in de Omgevingswet ongewijzigd 
terug als een ‘instructie’. Deze bevoegdheid lift mee met 
het algemene overgangsrecht voor lopende
voorbereidingsprocedures in artikel 4.4. De expliciete
bepaling uit het derde lid van artikel 3.20 vervalt:
uitvoering daarvan ligt zo voor de hand, dat dit geen
wettelijke regeling vergt.

Motiveringsplicht bij
samenhang

3.21 - Deze aanvullende motiveringseis wordt in de
Omgevingswet in afwijking van de Wabo niet expliciet
gesteld, aanvullend op het motiveringsbeginsel (artikel
3:46 Awb). Ook zonder uitdrukkelijke wettelijke regeling
ligt het in de rede dat in het kader van de motivering aan
deze samenhang aandacht wordt besteed, voor zover
relevant voor de uiteindelijke beschikkingen.

Samenhang met
lozingsvergunning bij
ambtshalve wijziging van
een

3.22 16.9 onder b
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omgevingsvergunning
Samenhang met
omgevingsvergunning bij
intrekking
lozingsvergunning

3.23 5.40, tweede
lid,

onder e

Hoofdstuk 4 Financiële bepalingen

§ 4.1 Financiële zekerheid

Grondslag algemene
maatregel van bestuur
voor verplichting tot
stellen van financiële 
zekerheid in
omgevingsvergunning

4.1 13.5 Onder de Wabo is aan deze amvb-grondslag geen
uitvoering gegeven. Onder de Omgevingswet wordt aan
dezelfde amvb-grondslag wel uitvoering gegeven:
zie hoofdstuk 8 van het Omgevingsbesluit. In artikel 13.5
zijn ook de artikelen 6.20 van de Waterwet en artikel 3,
derde lid, onder f, van de Ontgrondingenwet
ondergebracht.

§ 4.2 Vergoeding van kosten en schade

Schadevergoeding aan
degene tot wie een
bepaalde beschikking is
gericht

4.2 15.1 Zie de toelichting bij het nieuwe hoofdstuk 15 van de
Omgevingswet, zoals opgenomen in het algemeen deel
van deze toelichting van dit wetsvoorstel.
Overgangsrecht voor een vastgesteld
schadeveroorzakend besluit is opgenomen in artikel 4.17,
eerste lid, onder e. Voor een besluit, waarvoor de
totstandkomingsprocedure nog lopende is, geldt het
overgangsrecht in het tweede lid van artikel 4.17.

Overnemen kosten
schadevergoeding door
het Rijk

4.3 - De instemming op grond van artikel 4.3 komt onder de
Omgevingswet niet terug. Het in hoofdstuk I van dit
wetsvoorstel voorgestelde artikel 13.3 biedt in specifieke
gevallen een mogelijkheid om gemaakte kosten vergoed
te krijgen van een ander bestuursorgaan (dus ook het
Rijk).

Hoofdstuk 5 Uitvoering en handhaving

§ 5.1 Algemene bepalingen

Toepassingsbereik
integrale regeling voor
bestuursrechtelijke
handhaving

5.1 - Artikel 5.1 Wabo regelde dat hoofdstuk 5 van de Wabo
niet alleen van toepassing was op de handhaving van de
Wabo zelf, maar ook op de handhaving van dertien
andere wetten, voor zover dit bij of krachtens die wetten
was bepaald. Van de in artikel 5.1 genoemde dertien
wetten gaan alleen de volgende vier wetten niet
respectievelijk niet geheel op in de Omgevingswet: de
Kernenergiewet en de Wet bescherming Antarctica,
respectievelijk de Wet milieubeheer en de Woningwet.
Voorgesteld wordt om in deze vier wetten hoofdstuk 18
van de Omgevingswet, althans voor zover dat ziet op de
bestuursrechtelijke handhaving, van toepassing te
verklaren.
In afdeling 18.1 van de Omgevingswet is geen
vergelijkbare bepaling opgenomen als artikel 5.1 van de
Wabo, omdat de desbetreffende wetten zelf in die
toepassing van (delen van) hoofdstuk 18 voorzien.
In afwijking van wat hierover is opgemerkt in deze
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
Omgevingswet is ervoor gekozen om bij de nieuwe
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Erfgoedwet niet aan te sluiten bij deze regeling in de
Omgevingswet, maar om aan te sluiten bij de regeling
van de bestuursrechtelijke handhaving in die wetten die
in de Erfgoedwet worden samengevoegd. (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 245 en
Kamerstukken II 2014/15, 34 109, nr. 3, blz. 40).

Bestuursrechtelijke
handhavingstaken

5.2,
eerste lid

18.1 Voor een toelichting op de redactionele verschillen tussen
beide, inhoudelijk identieke, bepalingen wordt
kortheidshalve verwezen naar Kamerstukken II 2013/14,
33 962, nr. 3, blz. 582.

Geen wijziging bevoegd
gezag tijdens een
lopende
handhavingsprocedure

5.2,
tweede

lid

18.5 Deze bepaling is in hoofdstuk 18 van de Omgevingswet
als een afzonderlijk artikel opgenomen. Daarbij is de
reikwijdte verbreed van twee tot vier typen bestuurlijke
sancties (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3,
blz. 584).

Rekening houden met
milieubeleidsplan

5.2,
derde lid

- Voor een toelichting op de keuze om een vergelijkbare
bepaling niet op te nemen in de Omgevingswet wordt
kortheidshalve verwezen naar Kamerstukken II 2013/14,
33 962, nr. 3, blz. 582.

Handhavingsbevoegdhei
d vvgb-bevoegde gezag

5.2,
vierde lid

18.3 Voor een toelichting op de redactionele verschillen tussen
beide bepalingen wordt kortheidshalve verwezen naar
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 584.
In deze bepaling is de bevoegdheid tot oplegging van een
last onder bestuursdwang niet verruimd tot de
bevoegdheid tot oplegging van een bestuurlijke sanctie,
omdat niet is beoogd dat het tot advies-met-instemming
bevoegde bestuursorgaan zelfstandig de bevoegdheid
krijgt om een omgevingsvergunning in te trekken. Dit
instemmende bestuursorgaan kan wel altijd bij het
bevoegde gezag om intrekking van een
omgevingsvergunning verzoeken.

Provinciale
taakverwaarlozingsregeli
ng

5.2a,
eerste lid

2.36, tweede
lid, aanhef
en onder b

Deze uit de Wet revitalisering generiek toezicht
afkomstige bepaling wordt alsnog overgeheveld naar de
Omgevingswet. Abusievelijk ontbrak deze bepaling in het
wetsvoorstel Omgevingswet. Zie hoofdstuk I van dit
wetsvoorstel.

Gemeentelijke
taakverwaarlozingsregeli
gn

5.2a,
tweede

lid

2.36, eerste
lid, aanhef
en onder b

Deze uit de Wet revitalisering generiek toezicht
afkomstige bepaling wordt alsnog overgeheveld naar de
Omgevingswet. Abusievelijk ontbrak deze bepaling in het
wetsvoorstel Omgevingswet. Zie hoofdstuk I van dit
wetsvoorstel.

Regeling van schorsing
en vernietiging van
besluiten

5.2a,
derde en
vierde lid

2.37, eerste
lid, aanhef
en onder b

Deze uit de Wet revitalisering generiek toezicht
afkomstige bepaling wordt alsnog overgeheveld naar de
Omgevingswet. Abusievelijk ontbrak deze bepaling in het
wetsvoorstel Omgevingswet. Zie hoofdstuk I van dit
wetsvoorstel.

§ 5.2 Afstemming en coördinatie in het belang van een doelmatige handhaving

Instelling
omgevingsdiensten

5.3,
eerste
tot en
met

derde lid

18.21 Deze paragraaf - zoals deze is vastgesteld na behandeling
van het wetsvoorstel VTH (zie Kamerstukken I, 2015/16,
33 872A en Stb. 2015, 521 en Stb. 2016, 139) – wordt
met enkele redactionele wijzigingen overgeheveld naar
hoofdstuk 18 (afdeling 18.3) van de Omgevingswet. Zie
voor een toelichting op de gewijzigde volgorde en
redactie van deze artikelen de toelichting bij hoofdstuk 1
van dit wetsvoorstel. Kortheidshalve wordt daarnaar
verwezen.

Basistakenpakket
omgevingsdiensten

5.3,
vierde lid

18.22

Regels over kwaliteit
uitvoering

5.4 18.23
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basistakenpakket door
omgevingsdiensten
Zorgplicht kwaliteit
uitvoering en handhaving

5.5 18.20

Evaluatie VTH-regels 5.6 18.24
Grondslag algemene
maatregels van bestuur
over afstemming

5.7 18.19

Informatieverstrekking
(inspectieview)

5.8 18.25

Coördinatie uitvoering en 
handhaving;
Provinciaal
handhavingsoverleg

5.9 18.26 en
18.27

§ 5.3 Aanwijzing ambtenaren met toezichthoudende of opsporingsbevoegdheden

Aanwijzing
toezichthoudende
ambtenaren

5.10,
eerste en
derde lid

18.6, eerste
lid

De aanwijzingsbepaling voor toezichthouders is
inhoudelijk en redactioneel gewijzigd (zie Kamerstukken
II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 241 en 585).
Bestaande aanwijzingsbesluiten zullen door de bevoegde
bestuursorganen tijdig moeten worden aangepast aan de
in het kader van de stelselherziening gewijzigde wet- en
regelgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de wijziging
voor de bevoegdheid tot binnentreden (zie bij artikel
5.13).

Regels over vervulling
toezichtstaak
ambtenaren die
ressorteren onder een
ander ministerie

5.10,
tweede

lid

-

Exclusieve aanwijzing
toezichtstaak

5.10,
vierde lid

18.6a,
tweede lid

Mededeling
aanwijzingsbesluit in
Staatscourant

5.10,
vijfde lid

18.6, tweede
lid

Reikwijdte bevoegdheid
toezichthouder

5.11 18.6a,
eerste lid

Aanwijzing
opsporingsambtenaren

5.12 - Een vergelijkbare bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet, omdat deze aanwijzing plaatsvindt door
de Minister van Justitie en Veiligheid krachtens artikel 17
Wed. Een bepaling als in artikel 5.12 Wabo, die overigens
in meerdere wetten voorkomt, kan bij nader inzien als
overbodig worden beschouwd (zie Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 244). Deze bevoegdheid tot
opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen
179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van
Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op
een bevel, vordering (etc.) van een buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA), wordt vermeld in de akte
van opsporingsbevoegdheid.

Bevoegdheid
binnentreden woning
zonder toestemming
bewoner

5.13 18.7 De systematiek voor toekenning van deze bevoegdheid
aan toezichthoudende personen en
opsporingsambtenaren is gewijzigd. De toekenning van
deze bevoegdheid wordt gedelegeerd naar het
aanwijzingsbesluit (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962,
nr. 3, blz. 585-586). Aangezien niet voorzien wordt in
overgangsrecht, dienen deze aanwijzingsbesluiten tijdig
bij inwerkingtreding van de Omgevingswet te zijn.
Artikel 18.7 heeft alleen betrekking op ‘toezichthouders’. 
Voor ‘(buitengewone) opsporingsambtenaren’ voorziet 
artikel 20 Wed al in deze bevoegdheid.
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§ 5.4. Last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en intrekking van een vergunning of ontheffing

Bestuursrechtelijk
afdwingen medewerking
aan toezichthouder

5.14 5.20, derde
lid,
Awb

(nieuw)

Bij de overheveling van bepalingen uit hoofdstuk 5 Wabo
is ook gekeken welke bepalingen zich lenen voor een
verbreding van het bijzondere bestuursrecht naar het
algemene bestuursrecht. Een van de bepalingen die
hiervoor in aanmerking komen is deze bepaling, waarin
de bestuursrechtelijke handhaving van de
medewerkingsplicht ex artikel 5:20, eerste lid, van de
Awb wordt geregeld. Deze bepaling vindt logischerwijze
een plek in datzelfde artikel 5:20. Zie het concept-
wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de
stelselwijzigingen in het omgevingsrecht en het
nadeelcompensatierecht.

Handhavingsbevoegd-
heid Minister van
Infrastructuur en
Waterstaat

5.15,
onder a

18.4 Artikel 18.4 bevat de bevoegdheid tot het opleggen van
een last onder bestuursdwang (en daarmee tevens tot
een last onder dwangsom) voor de bij de naleving van de
Omgevingswet betrokken ministers. Aan welke minister
specifiek welke handhavingstaak is opgedragen volgt uit
artikel 18.2 van de Omgevingswet en de uitwerking van
dat artikel in (afdeling 13.1 van) het Omgevingsbesluit.

Vangnetbepaling bij
ontbreken (ander)
bevoegd gezag

5.15,
onder b

18.2, vijfde
lid

Een aanvullende of restbevoegdheid als bedoeld in
onderdeel b van artikel 5.15 Wabo wordt in de
Omgevingswet niet bij de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, maar bij burgemeester en wethouders gelegd
(artikel 18.2, vierde lid). Voor een eventuele wijziging in
bevoegd gezag bij ‘vangnet-gevallen’ bij een ten tijde van 
het inwerkingtreden van de Omgevingswet nog lopende
handhavingsprocedure, is in artikel 4.23 voorzien in
overgangsrecht (met eerbiedigende werking).

Toezending beschikking
tot oplegging van een
bestuurlijke sanctie aan
ander bevoegd gezag
(coördinatie)

5.16 - Specifieke bepalingen over het informeren van
belanghebbenden of bestuursorganen zijn niet
overgenomen in de Omgevingswet (zie Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 244-245).

Uitbreiding
bestuursrechtelijke
herstelsanctie

5.17 - Een vergelijkbare bepaling is niet opgenomen in de
Omgevingswet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, blz. 244).

Herstelsanctie geldt ook
voor de rechtsopvolger
van de overtreder

5.18 5:7a en
5:33a
Awb

(nieuw)

Bij de overheveling van bepalingen uit hoofdstuk 5 Wabo
is ook gekeken welke bepalingen zich lenen voor een
verbreding van het bijzondere bestuursrecht naar het
algemene bestuursrecht. Een van de twee bepalingen die
hiervoor in aanmerking komen is de bepaling, waarin de
bestuursrechtelijke handhaving via een herstelsanctie
jegens de rechtsopvolger van de oorspronkelijke
overtreder wordt geregeld. Zie het concept-wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige
andere wetten in verband met de stelselwijzigingen in het
omgevingsrecht en het nadeelcompensatierecht.

Intrekking vergunning of
ontheffing bij wijze van
sanctie

5.19 18.10 Deze bepalingen komen goeddeels overeen: alleen de
redactie is gewijzigd (zie Kamerstukken II 2013/14, 33
962, nr. 3, blz. 586). De in het vierde lid, onder b, van
artikel 5.19 Wabo genoemde intrekkingsgrond (met
verwijzing naar artikel 3 Wet bibob) is opgenomen in
artikel 5.40, tweede lid, onder d, van de Omgevingswet
(zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 507-



537

508). Voor ten tijde van het inwerking treden van de
Omgevingswet lopende procedures tot intrekken van een
beschikking is overgangsrecht (met eerbiedigende
werking) opgenomen in afdeling 4.1.

Verzoek tot treffen van
een bestuurlijke sanctie
door een ander (belang-
hebbend)
bestuursorgaan

5.20,eers
te lid

- Aangezien de mogelijkheid om een dergelijk verzoek om
handhaving te doen ook bestaat zonder uitdrukkelijke
wettelijke regeling, is in de Omgevingswet geen
overeenkomstige bepaling opgenomen (zie Kamerstukken
II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 245). Wel is de
(verplichte) intrekking op verzoek van het tot instemming
(voorheen: vvgb) bevoegde bestuursorgaan opgenomen
in artikel 5.39 Omgevingswet (zie Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 508).
Voor vóór het moment van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet ingediende verzoeken is overgangsrecht
(met eerbiedigende werking) opgenomen in afdeling 4.1.

5.20,
tweede

lid

19.4, vierde
lid

Een specifiek en dwingend handhavingsverzoek van een
beheerder van een rwzi is (bij nota van wijziging naar
aanleiding van het rapport Evaluatie handhaving indirecte
lozingen (Royal Haskoning DHV, september 2014)
ingevoegd, niet in hoofdstuk 18, maar in hoofdstuk 19
van de Omgevingswet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33
962, nr. 24, blz. 3 en 8-9).
Voor vóór het moment van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet ingediende verzoeken is overgangsrecht
(met eerbiedigende werking) opgenomen in afdeling 4.1.

Coördinatie verzoek om 
handhaving bij meerdere
bevoegde
bestuursorganen

5.21 - Specifieke bepalingen over het informeren van
belanghebbenden of bestuursorganen zijn niet
overgenomen in de Omgevingswet (zie Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 244-245).

Toezenden handhavings-
besluit aan aanvrager

5.22 -

Informeren adviseurs
over handhavingsbesluit

5.23 -

§ 5.6 Verhaal van kosten

Verhaal van kosten voor
verwijderen afvalstoffen

5.26 - Deze Wabo-bepaling wordt weer teruggeplaatst in
hoofdstuk 18 Wm, waaruit het ooit afkomstig was (artikel
18.19). Zie artikel 2.45 van dit wetsvoorstel.

Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding beschikkingen en rechtsbescherming

Als een procedure (op aanvraag of ambtshalve) voor een beschikking is aangevangen voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt het overgangsrecht (met eerbiedigende werking voor de hele
procedure, inclusief de ‘oude’ regelingen voor inwerkingtreding en rechtsbescherming) in afdeling 4.1.
Onmiddellijke
inwerkingtreding
beschikkingen,
hoofdregel

6.1,
eerste lid

16.79,
eerste lid

De Omgevingswet bevat een nieuwe regeling voor de
inwerkingtreding van de diverse type besluiten. Zie §
16.7.2 met bijbehorende toelichting in Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 572-574. Deze regeling
wordt nog weer gewijzigd naar aanleiding van de
behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet in de
Eerste Kamer (zie de toelichting bij het wijzigingsvoorstel
voor artikel 16.79 elders in deze memorie van
toelichting).

Opschorten
inwerkingtreding
gedurende:
a. de bezwaartermijn of

6.1,
tweede

lid

16.79,
tweede lid

De Omgevingswet regelt voor de omgevingsvergunning in
artikel 16.79, tweede lid, een afwijkende regeling van de
Awb-hoofdregel en de huidige Wabo-regeling. Voor de
omgevingsvergunning geldt een termijn van
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b. de beroepstermijn inwerkingtreding van vier weken na bekendmaking van
het besluit als het verrichten van de activiteit die de
omgevingsvergunning mogelijk maakt kan leiden tot een
wijziging van de bestaande toestand die niet meer kan
worden hersteld.

Opschorten
inwerkingtreding tot
beslissing op verzoek om
voorlopige voorziening

6.1,
derde lid

16.79, derde
lid

Net als de Wabo voorziet de Omgevingswet in een
automatische schorsende werking als tijdig een verzoek
om voorlopige voorziening wordt ingediend.

Opschorten
inwerkingtreding van
rechtswege verleende
vergunning

6.1,
vierde lid

- Toepassing van de lex silencio positivo (lsp) (artikel 3.9,
derde lid, Wabo jo. § 4.1.3.3 Awb) keert niet terug in de 
Omgevingswet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, blz. 227-228).

Grondslag verruimen van
afwijking hoofdregel voor
bij algemene maatregel
van bestuur of
verordening aangewezen
beschikkingen

6.1,
vijfde lid

- Van deze amvb-grondslag is geen gebruik gemaakt. Voor
zover bij verordening ex 2.2 Wabo wel gebruik gemaakt
is van deze bepaling, geldt ook voor die situaties het
algemeen geformuleerde procedurele overgangsrecht in
afdeling 4.1.

Onverwijlde
inwerkingtreding in
afwijking van
opschorting

6.2 16.78, derde
lid en
16.79,

vierde lid

De mogelijkheid om een besluit vanwege spoedeisende
omstandigheden onmiddellijk na bekendmaking in
werking te laten treden, is in de Omgevingswet
opgenomen voor het projectbesluit en de
omgevingsvergunning.

Opschorten
inwerkingtreding wegens
coördinatie met 
vergunning ex artikel 11,
tweede lid, van de
Monumentenwet 1988

6.2a - De vergunning voor archeologische rijksmonumenten is in
de Omgevingswet geïntegreerd met de 
omgevingsvergunning (zie Kamerstukken II 2013/14, 33
962, nr. 3, blz. 157).

Opschorten
inwerkingtreding wegens
coördinatie met 
vergunning ex artikel 15
Kernenergiewet

6.2b 16.80 De regeling uit artikel 6.2b Wabo is overgenomen (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 574).

Opschorten
inwerkingtreding wegens
coördinatie met de Wet 
bodembescherming bij
redelijk vermoeden van
ernstige verontreiniging

6.2c 16.81 De regeling uit artikel 6.2c Wabo is overgenomen (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 574).

Inwerkingtreding
gefaseerd verleende
vergunning

6.3 - Zie voor het overgangsrecht voor de gefaseerde
omgevingsvergunning artikel 4.79 met bijbehorende
toelichting.

Beroep bij samenhang
omgevingsvergunning en
vergunning ex artikel 6.2
Waterwet

6.4 16.84,
eerste lid

Deze coördinatieregeling voor beroep uit artikel 6.4 Wabo 
(en artikel 6.27, achtste lid, Waterwet) is overgenomen
(zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 575).

Beroep tegen vvgb 6.5 16.85,
tweede lid

De ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) wordt 
vervangen door de instemming (zie deze
transponeringstabel bij artikel 2.27 Wabo en
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 211-212).
De Omgevingswet vereenvoudigt de beroepsregeling (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 575).

Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak

6.5b 17.10 Een voorstel voor een bepaling over de StAB is
opgenomen in hoofdstuk I van dit wetsvoorstel (artikel
17.10).
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Hoofdstuk 7 Verdere bepalingen

Aanwijzing bevoegd
gezag bij algemene
maatregel van bestuur
voor niet provinciaal of
gemeentelijk ingedeeld
gebied (territoriale zee)

7.1 2.3, vierde
lid en
5.11,

eerste lid,
onder h

Aan deze grondslag is uitvoering gegeven in artikel 3.3,
derde lid, van het Besluit omgevingsrecht. De
Omgevingswet kent een algemene bevoegdheid toe en
aanvullend een vergelijkbare grondslag als in artikel 7.1
Wabo. Het bevoegd gezag voor de territoriale zee is niet
gewijzigd.

Wetsevaluatie binnen vijf
jaar na inwerkingtreding

7.2 - Deze bepaling is uitgewerkt. De uiterste evaluatiedatum
lag op 1 oktober 2015.

Grondslag algemene
maatregel van bestuur
uitvoering Wabo

7.3 - Van deze grondslag was nooit gebruik gemaakt. Recent is
deze grondslag toch benut voor het Besluit
natuurbescherming. De nieuwe natuurwet- en regelgeving
wordt via een aanpassingswet en –besluit ingevoegd in
deze stelselherziening.

Voorhangprocedure
algemene maatregels
van bestuur krachtens
de Wabo

7.4 - Na inwerkingtreding van (hoofdstuk 4 van) de
Omgevingswet worden geen amvb’s meer in procedure 
gebracht krachtens de Wabo.

Verlenen alleenrecht bij
algemene maatregel van
bestuur of provinciale
verordening bij
aanbesteding van
overheidsopdrachten
voor het verrichten van
werkzaamheden in het
kader van taken tot
uitvoering van de Wabo

7.5 - Van deze amvb-grondslag (eerste lid), die destijds is
ingevoegd bij de Invoeringswet Wabo (zie Kamerstukken
II 2008/09, 31 953, nr. 3, blz. 64) is nooit gebruik
gemaakt.

Voor zover provinciale bestuursorganen wel van deze
grondslag (tweede lid) gebruik hebben gemaakt, zal zo
nodig bij het vaststellen van de omgevingsverordening in
overgangsrecht moeten worden voorzien.

Landelijke voorziening:
Omgevingsloket online

7.6 afdeling 20.5 Het Omgevingsloket wordt geïntegreerd in het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO). De beheerder van het DSO
wordt bij amvb aangewezen.

Hoofdstuk 8 Overgangs- en slotbepalingen

Permanent
overgangsrecht bij
invoeren vergunning-
plicht voor een activiteit
ex 2.1, eerste lid, onder
e

8.1 -

Deze bepalingen zijn alleen relevant voor de Wabo en
kunnen zonder overgangsrecht komen te vervallen bij
inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Overgang bevoegd gezag 8.2 -
Overgangsrecht voor het
van decentraal naar
centraal niveau
overhevelen van
vergunningen en
ontheffingen en
vergunningen en
ontheffingen van
rechtswege voor het
bouwen of gebruiken van
een woonboot of een
ander drijvend object dat
hoofdzakelijk wordt
gebruikt voor verblijf

8.2a

Verhouding Wabo tot
andere wetten

8.3 -
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Inwerkingtreding Wabo 8.4 -
Citeerbepaling 8.5 -
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j. Transponeringstabel Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Onderwerp / Hoofdstuk Artikel
Wbr

Artikel
Omgevingswet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Beheer van waterstaatswerken

Begripsbepaling
waterstaatswerken

1 bijlage A
Omgevingswet

Vergunning 2 5.1, tweede lid,
aanhef en onder f,

onderdeel 2
5.34

Overgangsrecht voor deze vergunning wordt
geregeld in de overgangsbepaling voor het
kerninstrument omgevingsvergunning, artikel
4.13 afdeling 4.1 als de procedure is
aangevangen voor inwerkingtreding van de
Omgevingswet.

Beoordelingsregels 3 -
Leges 4 13.1 Dit artikel lift mee met het overgangsrecht

dat is opgenomen in afdeling 4.1.
Toezicht 5 18.6 Dit arikel lift meet met het overgangsrecht

dat is opgenomen in de overgangsbepalingen
voor de bestuurlijke sanctiebesluiten,
artikelen 4.22 en 4.23.

Toegangsverbod 6 2.40 Overgangsbepaling is opgenomen in artikel
4.82.

Last onder bestuursdwang 7 18.4 Overgangsrecht wordt geregeld in de
overgangsbepalingen voor de bestuurlijke
sanctiebesluiten, artikelen 4.22 en 4.23.

Schade aan
waterstaatswerken

9 hoofdstuk 15 Overgangsrecht wordt geregeld in artikel
4.83.

Overgangsbepaling
vergunning o.m.
Rivierenwet

10 -

Strafbaarstelling 11 art. 1a WED (door
artikel 2.46 IwOw)

Geen overgangsrecht nodig i.v.m. artikel 1,
tweede lid, WvSr.
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k. Transponeringstabel Wet inzake de luchtverontreiniging

Onderwerp Artikel
Wet inzake de

luvo

Artikel
Omgeving

swet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Definitiebepaling 1 bijlage A Definitie

Verontreinigde stoffen

2 tot en met 42 - Vervallen

Hoofdstuk 5 Voorzieningen in het geval van bijzondere omstandigheden

De bevoegdheid van de
commissaris van de Koning
tot het geven van een bevel
tot sluiting of gedeeltelijke
sluiting van een inrichting
dan wel buiten werking
stellen van een toestel of
het staken van een
handeling.

43, eerste lid 19.2,
eerste lid,
onder b en

19.4

Artikel 43 regelt dat de commissaris van de
Koning een bevel kan geven tot sluiting of
gedeeltelijke sluiting van een inrichting dan
wel buiten werking stellen van een toestel of
het staken van een handeling, wanneer de
lucht zodanig is of dreigt te worden
verontreinigd dat aanmerkelijk gevaar voor
de gezondheid, onduldbare hinder of
ernstige schade te duchten is.

In de Omgevingswet komt deze bepaling
niet als zodanig terug, maar artikel 19.4
biedt de commissaris van de Koning, op
grond van artikel 19.2, eerste lid, onder b,
wel de mogelijkheid om op te leggen dat de
handeling wordt gestaakt.

Overgangsrecht voor het op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet
eerbiedigen van bestaande bevelen is
opgenomen in artikel 4.92.

Tijdstip van ingang bevel Tweede lid -

Oorzaak weg laten nemen
door betrokkene

Derde lid - Omdat uit de wet niet blijkt op welk
moment de procedure start om te komen
tot een besluit tot het geven van een bevel
wordt voor dit onderdeel geen
overgangsrecht opgenomen. Mocht op het
moment van inwerkingtreding van de
Omgevingswet de betrokkene de
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gelegenheid zijn geboden om de oorzaak
van de verontreiniging weg te nemen dan
wordt het nieuwe recht onmiddellijk van
toepassing.

Verzoek van burgemeester
en wethouders en
inspecteur

44 - Dit artikel regelt dat burgemeester en
wethouders en de inspecteur de
commissaris van de Koning kunnen
verzoeken om artikel 43 toe te passen.
Overgangsrecht voor een op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet
nog in behandeling zijnd verzoek is
opgenomen in artikel 4.92.

Verzoek om advies van de
commissaris van de Koning
aan de burgemeester van
de betreffende gemeente en
de inspecteur

45, eerste lid - Overgangsrecht voor het op het moment
van inwerkingtreding nog in behandeling
zijnd verzoek om advies is opgenomen in
artikel 4.92.

45, tweede lid

Mededeling van het
genomen besluit

46 - Dit artikel lift mee met de artikelen 43 en
45.

Vervallen en verlenging van
het besluit en mededeling
van de verlenging

47 - Overgangsrecht voor het op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet
eerbiedigen van bestaande besluiten is
opgenomen in artikel 4.92.

Het door de commissaris
van de Koning geven van
algemene voorschriften
m.b.t. inrichtingen,
toestellen, brandstoffen en
verontreinigende
handelingen

48, eerste lid 19.12,
eerste lid

Omdat een dergelijk besluit maar 48 uur
geldt wordt in dit geval voor eerbiedigende
werking gekozen.

Overgangsrecht voor het op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet
eerbiedigen van bestaande besluiten is
opgenomen in artikel 4.92.

Inhoud voorschriften 48, tweede lid 19.12,
tweede lid

Dit onderdeel lift mee met artikel 48, eerste
lid.

Informatieplicht 48, derde lid 19.10,
tweede lid

Dit onderdeel lift mee met artikel 48, eerste
lid.

Verzoek van de
burgemeester en de
inspecteur tot toepassing
van artikel 48

49 - Dit artikel regelt dat burgemeester en
wethouders en de inspecteur de
commissaris van de Koning kunnen
verzoeken om artikel 48 toe te passen.
Overgangsrecht voor een op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet
nog in behandeling zijnd verzoek is
opgenomen in artikel 4.92.

Verzoek om advies van de
commissaris van de Koning
aan de inspecteur

50, eerste lid - Overgangsrecht voor het op het moment
van inwerkingtreding nog in behandeling
zijnd verzoek om advies is opgenomen in
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artikel 4.92.

Het eerste lid van artikel 50
geldt niet als de inspecteur
een verzoek op grond van
artikel 49 heeft gedaan.

50, tweede lid

De geldigheidsduur,
verlenging en intrekking
van het besluit

51, eerste lid

51, tweede lid

19.12,
derde lid

Overgangsrecht voor het op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet
eerbiedigen van bestaande besluiten is
opgenomen in artikel 4.92.

De artikelen 49 en 50 zijn
ook van toepassing op de
verlenging en de intrekking

51, derde lid - Dit onderdeel lift mee met het
overgangsrecht bij de artikelen 49 en 50.

Bekendmaking besluit 52 19.12,
vierde lid

Dit artikel lift mee met het overgangsrecht
bij de artikelen 48, eerste lid, of 51, eerste
of tweede lid.

Bevoegdheid om nadere
regels te stellen bij
algemene maatregel van
bestuur

53 - Van deze bevoegdheid is geen gebruik
gemaakt.

Hoofdstuk 6

54 tot en met 58 Vervallen

Hoofdstuk 7 Het bepalen van luchtverontreiniging

Bevoegdheid om regels te
stellen bij algemene
maatregel van bestuur (en
nadere regels bij
ministeriële regeling, zie lid
4)

59 - Van deze bevoegdheid is geen gebruik
gemaakt.

Het Rijksinstituut
Volksgezondheld en Milieu is
belast met de uitvoering
van de verplichting, bedoeld
in artikel 4, eerste lid en 4,
eerste lid, van de NEC-
richtlijn.

59a -

Gedoogplicht 60, eerste lid 10.18 Overgangsrecht:

Artikel 4.16, eerste lid.

Rechtsopvolger 60, tweede lid 10.25

Bekendmaking en
inwerkingtreding

60, derde lid 16.33,
tweede lid

Dit onderdeel lift mee met het
overgangsrecht bij artikel 60, eerste lid.
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Verzoek om vernietiging
van een besluit als bedoeld
in artikel 60, eerste lid

Verzoekgronden

Beschikking Hof

Bij vernietiging
terugbrengen in de vorige
staat

Vernietiging want ten
onrechte niet overgegaan
tot onteigening

61, eerste lid

61, tweede lid

61, derde lid

61, vierde lid

61, vijfde lid

- Deze onderdelen liften mee met het
overgangsrecht bij artikel 60, eerste lid.

Schadevergoeding op grond
van artikel 60

62 afdeling
15.2

Overgangsrecht is opgenomen in artikel
4.16, derde lid, onder i, in samenhang met
artikel 4.2, aanhef en onder r.

63 tot en met 83 Vervallen

Hoofdstuk 9 Verdere bepalingen

Bovengemeentelijke
toepassing artikelen 44 en
49

84 Overgangsrecht voor een op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet
nog in behandeling zijnd verzoek is
opgenomen in artikel 4.92.

85 tot en met 88a Vervallen

Grondslag voor nadere
regels bij algemene
maatregel van bestuur in
het belang van een goede
uitvoering van deze wet

89 - Van deze bevoegdheid is geen gebruik
gemaakt.

Hoofdstuk 10 Handhaving

Handhaving

Toezicht en opsporing

90 18.1, 18.2,
18.6, 18.7
en 18.10

Overgangsrecht:

Artikelen 4.22 en 4.23
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Verbod 91 en 92 - Deze artikelen liften mee met het
overgangsrecht dat is opgenomen voor de
artikelen 43, 48 en 60.

Het lift ook mee met de artikelen 4.22 en
4.23.

Deze artikelen zijn opgenomen als
economisch delict in de Wed. In de Wed zal
hier artikel 19.12 van de Omgevingswet
voor in de plaats komen.

92a tot en met
96a

Vervallen

Hoofdstuk 11 Overgangs- en Slotbepalingen

Bevoegdheid tot het maken
van een gemeentelijke
verordening

97 - Hiervoor hoeft geen overgangsrecht te
worden opgenomen, omdat zo’n 
verordening niet is gebaseerd op de Wet
luvo. Voor zover zo’n verordening bestaat 
en (deels) in strijd komt met de
Omgevingswet, is de verordening (voor dat
deel) onverbindend.

Overige bepalingen 98 - 104 -
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l. Transponeringstabel Wet milieubeheer

Onderwerp / Hoofdstuk Artikel
Wm

Artikel
Omgevingswet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Algemeen

Zorgplicht artikel 1.1a afdeling 1.3 Vervalt.

De provinciale
milieuverordening

§ 1.2 2.6, 2.18, 2.22,
2.23, 2.32 en § 

16.3.5

Vervalt. De provinciale milieuverordening
integreert in de omgevingsverordening. In de
omgevingsverordening moeten regels worden
opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van
het grondwater en ter voorkoming of beperking
van geluidshinder. Deze verplichting vloeit voort
uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Afdeling
4.1 voorziet in overgangsrecht voor ontheffingen
van regels in een provinciale milieuverordening
die voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet zijn aangevraagd. Daarnaast
voorziet artikel 4.13, eerste lid, in
overgangsrecht voor ontheffingen die op het
tijdstip van inwerkingtreding van de
Omgevingswet onherroepelijk zijn of na dat
tijdstip onherroepelijk worden. .

Hoofdstuk 2 Zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen

De Nederlandse
emissieautoriteit

§ 2.1 Blijft in Wm -

De Commissie voor de
milieueffectrapportage

§ 2.2 afdelingen 13.4
en 17.1

Vervalt. De inhoud van artikel 2.23a wordt
overgeheveld naar artikel 13.7 Omgevingswet.

De Commissie genetische
modificatie

§ 2.3 Blijft in Wm -

De provinciale
milieucommissie

§ 2.4 - Vervalt.

Hoofdstuk 3 Internationale zaken

Hoofdstuk 3, dat niet is ingevuld, vervalt.

Hoofdstuk 4 Plannen

Hoofdstuk 4 vervalt
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Algemeen § 4.1 20.18 en
afdeling 16.4

Milieubeleidsplan § 4.2 t/m

§ 4.6

afdelingen 3.1,
§ 16.3.3 en 

16.8

Het milieubeleidsplan op nationaal, provinciaal en
gemeentelijk niveau gaat op in respectievelijk de
nationale omgevingsvisie, provinciale
omgevingsvisie en gemeentelijke omgevingsvisie.
Overgangsrecht wordt geregeld in de artikelen
4.9 en 4.10.

Het gemeentelijke
rioleringsplan

§ 4.8 § 3.2.3 en 
§16.3.4

Overgangsrecht voor het gemeentelijk
rioleringsplan op grond van artikel 4.22 Wm
wordt geregeld in artikel 4.93.

Hoofdstuk 5 Milieukwaliteitseisen

Hoofdstuk 5 vervalt

Algemene bepalingen ten
aanzien van
milieukwaliteitseisen

titel 5.1 3.10, § 2.5.1 en 
afdelingen 2.3

en 20.1

De regeling voor milieukwaliteitseisen in
hoofdstuk 5 wordt vervangen door de regeling
voor omgevingswaarden in de Omgevingswet.

De omgevingswaarden op rijksniveau, de
instructieregels op grond van afdeling 2.5 en/of
de beoordelingsregels op grond van paragraaf
5.1.3 van de Omgevingswet zijn opgenomen in
het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Luchtkwaliteitseisen;
algemene bepalingen

§ 5.2.1 § 2.3.4

Plannen § 5.2.2 § 2.5.1, § 3.2.2 
en afdelingen
16.3, 16.8 en

23.1

Nationaal programma en
overige programma’s

§ 5.2.3 § 2.5.1, § 3.2.4 
en afdelingen

16.3, 16.8, 20.1
en 20.3

In artikel 4.100 is voorzien in overgangsrecht om
vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet
te blijven voldoen aan de in de richtlijn
luchtkwaliteit opgenomen verplichting tot het
opstellen van een actieprogramma in geval van
overschrijding van een Europese grenswaarde of
streefwaarde voor luchtkwaliteit.

Uitoefening van
bevoegdheden of
toepassing van wettelijke
voorschriften

§ 5.2.4 § 2.5.1, § 3.2.2, 
§ 3.2.4, § 5.1.3 
en afdeling 19.3

Beoordeling van de
luchtkwaliteit

§ 5.2.5 § 2.4.2 en 
afdeling 20.1
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Handhaving en
internationale
samenwerking

§ 5.2.6 afdeling 16.8 Is overgenomen in het Omgevingsbesluit

Hoofdstuk 6 Milieuzonering

Hoofdstuk 6, dat niet is ingevuld, vervalt

Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage

Hoofdstuk 7 vervalt. De in dit hoofdstuk opgenomen regeling van aanwijzing van mer-plichtige plannen en
projecten wordt in de Omgevingswet vervangen door een andere systematiek. Deze systematiek is in afdeling
16.4 van de Omgevingswet nader uitgewerkt.

Begripsbepalingen artikel 7.1 bijlage A en
16.36, vijfde lid

In artikel 7.1 Wm zijn begripsbepalingen
opgenomen. Een aantal van deze
begripsbepalingen komt terug in bijlage A bij
artikel 1.1 van de Omgevingswet. De aanwijzing
van adviseurs is geregeld in artikel 16.36, vijfde
lid, van de Omgevingswet.

Activiteiten en plannen die
mer-plichtig zijn

artikel 7.2 1.5, eerste lid,
16.36, eerste lid
en 16.43, eerste

en vierde lid

Plannen en programma’s waarvoor een plan-MER
moet worden gemaakt, worden in tegenstelling
tot de huidige regeling in artikel 7.2 niet meer
expliciet bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen maar aan de hand van de criteria
van artikel 16.36 van de Omgevingswet kan
worden bepaald of er een plan-MER gemaakt
moet worden.

Voor zover het besluiten betreft bij de
voorbereiding waarvan een milieueffectrapport
moet worden gemaakt, wordt artikel 7.2
vervangen door artikel 16.43, eerste lid, van de
Omgevingswet.

Milieueffectrapport
opstellen bij het
voorbereiden van een
verplicht vast te stellen
plan

artikel
7.2a,

eerste lid

16.36, tweede
lid

Uitzondering op de
verplichting tot het maken
van een
Milieueffectrapport

artikel
7.2a,

tweede lid

16.36, derde
en zesde lid

Artikel 16.36, derde lid, van de Omgevingswet
regelt dat het bevoegd gezag voor kleine
gebieden of kleine wijzigingen kan besluiten geen
MER te maken als de wijzigingen geen
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. In
het zesde lid is bepaald dat hiervoor bij algemene
maatregel van bestuur regels kunnen worden
gesteld.
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Activiteit die plaatsvindt in
de exclusieve
economische zone

artikel
7.2a,

derde lid

1.5 Artikel 1.5 van de Omgevingswet regelt dat deze
wet van toepassing is in de exclusieve
economische zone.

Geen mer-plicht voor
bepaalde plannen

artikel 7.3 16.35

Ontheffing mer-plicht voor
bepaalde plannen

artikelen
7.4, 7.5

16.44 en
16.88, eerste
lid, onder a

In deze artikelen is geregeld dat ontheffing kan
worden verleend van de plicht tot het maken van
een project-mer of een mer-beoordeling. Deze
bepaling komt terug in artikel 16.44 van de
Omgevingswet. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld
over de ontheffing.

Overgangsrecht met betrekking tot de ontheffing
die is aangevraagd op grond van artikel 7.4 of
7.5 Wm is geregeld in artikel 4.96.

Bij provinciale
milieuverordening
aanwijzen van mer-
plichtige activiteiten

artikel 7.6 - Dit artikel keert niet terug in de Omgevingswet.
Hiermee wordt beter aangesloten bij de mer-
richtlijn. Overigens is in de huidige provinciale
milieuverordeningen geen gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid.

Inhoud van het plan-MER artikel 7.7,
eerste lid

16.42 In artikel 16.42 van de Omgevingswet is bepaald
dat er bij algemene maatregel van bestuur regels
worden gesteld over de inhoud van een
milieueffectrapport.

Het milieueffectrapport is
gesteld in de Nederlandse
taal

artikel 7.7,
tweede lid

16.53b In artikel 16.53b van de Omgevingswet is de
grondslag voor grensoverschrijdende
milieueffecten opgenomen.

Afstemming van het
rapport op de mate van
gedetailleerdheid van het
plan en het gebruik
maken van andere MER’s 
die voldoen aan de
wettelijke vereisten

artikel 7.7,
derde lid

16.37

Het stellen van nadere
regels bij algemene
maatregel van bestuur

artikel 7.7,
vierde lid

16.88, eerste
lid, onder g

Raadplegen door bevoegd
gezag van adviseurs en
bestuursorganen die bij
de voorbereiding van het
plan worden betrokken

artikel 7.8 16.38, eerste
lid

Deze bepaling komt terug in artikel 16.38, eerste
lid, van de Omgevingswet. Hierbij moet worden
vermeld dat er in artikel 16.36, vijfde lid, van de
Omgevingswet voor gekozen is om adviseurs en
bestuursorganen te raadplegen die adviseren
over de besluiten waarvoor het plan of het
programma een kader vormt. Deze adviseurs
worden op grond van artikel 16.15 van de
Omgevingswet aangewezen.

Kennisgeving door het
bevoegd gezag van het

artikel 7.9 - Deze bepaling keert niet terug in de



551

voornemen tot het
voorbereiden van een plan

Omgevingswet.

Milieueffectrapport is
gereed op het moment
van ter inzage legging
plan

artikel
7.10,

eerste lid

16.40, derde
lid, onder a

Herkenbaar weergeven
van het
milieueffectrapport

artikel
7.10,

tweede lid

16.40, tweede
lid

Procedure van
totstandkoming van een
plan

artikel 7.11 16.22 in
samenhang met
16.23, eerste lid

en 16.40

In de Omgevingswet is afdeling 3.4 van
toepassing op de voorbereiding van een plan of
programma. In artikel 16.23, eerste lid, is dan
geregeld dat eenieder zienswijzen naar voren kan
brengen.

Overgangsrecht voor lopende procedures is
opgenomen in artikel 4.4.

Verplichting om de
Commissie voor
milieueffectrapportage in
de gelegenheid te stellen
advies uit te brengen

artikel
7.12,

eerste lid

16.39, eerste
lid

artikel
7.12,

tweede lid

-

Het plan wordt niet
vastgesteld als de van
toepassing zijnde
procedures niet doorlopen
zijn

artikel
7.13,

onder a

- Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet.

Plan grondslag in het
plan-MER

artikel
7.13,
onder b

16.41 Het plan wordt niet vastgesteld indien het MER
niet aan het plan ten grondslag kan worden
gelegd.

Inhoud van het plan artikel 7.14 16.88, eerste
lid, onder b

Artikel 16.88 van de Omgevingswet biedt de
grondslag om bij algemene maatregel van
bestuur regels te stellen over de inhoud van een
plan of programma.

Bekendmaking artikel 7.15 16.40, eerste
lid

Deze bepaling lift mee met lopende procedures.

Mededeling van een
voornemen tot het
aanvragen van een mer-
beoordelingsplichtige
activiteit

artikel
7.16,

eerste lid

16.45, eerste
lid

Overgangsrecht voor het op het moment van
inwerkingtreding van de Omgevingswet gedane
mededelingen is opgenomen in artikel 4.94.
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De bij de mededeling te
verstrekken informatie

artikel
7.16,

tweede t/m
vierde lid

16.45, tweede
lid

Deze bepalingen liften mee met het
overgangsrecht bij het eerste lid. In artikel
16.45, derde lid, van de Omgevingswet is
bepaald dat regels waaraan een mededeling moet
voldoen bij algemene maatregel van bestuur
worden gesteld.

Verklaring dat bij de
voorbereiding van een
besluit zonder
voorafgaande beoordeling
een mer wordt gemaakt

artikel
7.16, vijfde

lid

16.43, tweede
lid

Beslissing binnen zes
weken of er een
milieueffectrapport moet
worden gemaakt

artikel
7.17,

eerste lid

16.88, eerste
lid, onder g

Artikel 7.17, eerste lid, Wm regelt dat het besluit
over de mer-beoordeling binnen zes weken wordt
genomen. Een vergelijkbare regeling wordt op
grond van artikel 16.88 van de Omgevingswet bij
algemene maatregel van bestuur geregeld.

Gezamenlijke beslissing of
er een milieueffectrapport
moet worden gemaakt

artikel
7.17,

tweede lid

- Indien met betrekking tot de activiteit meer dan
één besluit is aangewezen nemen de bevoegde 
bestuursorganen de beslissing gezamenlijk.
Omdat in de Omgevingswet over de beoordeling
geen apart besluit meer hoeft te worden
genomen komt dit onderdeel niet meer terug in
de Omgevingswet.

Informatie waar het
bevoegd gezag gebruik
van moet maken om zijn
beslissing om wel of niet
een milieueffectrapport te
maken op te baseren

artikel
7.17,

derde en
vierde lid

16.43, derde lid,
en 16.88, eerste

lid, onder g,

Het vierde lid wordt in de algemene maatregel
van bestuur opgenomen.

Deze bepalingen liften mee met het
overgangsrecht dat is opgenomen in artikel 4.95,
eerste lid.

Bekendmaking artikel
7.17, vijfde
en zesde

lid

- De aparte kennisgeving over de mer-beoordeling
vervalt onder de Omgevingswet. In de
Omgevingswet is gekozen voor een
vereenvoudiging van de procedure voor de mer-
beoordeling van een project door deze
beoordeling beter te laten aansluiten bij de
procedure van het besluit voor het project. Als uit
de project-mer-beoordeling blijkt dat er geen
project-MER nodig is, hoeft over de beoordeling
geen apart besluit meer te worden genomen,
maar wordt dat bij het ontwerpbesluit voor het
project gemotiveerd.
In de Wm wordt hier nog wel een apart besluit
over genomen. Artikel 16.43, tweede lid, van de
Omgevingswet regelt de beoordeling of er sprake
is van aanzienlijke milieueffecten.
Overgangsrecht voor op het moment van
inwerkingtreding van de Omgevingswet mer-
beoordelingsplichtige besluiten is opgenomen in
artikel 4.95, eerste lid.

Verplichting tot het maken
van een

artikel 7.18 - Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet.
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milieueffectrapport

Beslissing of er een
milieueffectrapport
gemaakt moet worden
voor een door het
bevoegd gezag te
ondernemen activiteit

artikel 7.19 16.43, derde lid
en 16.88, eerste

lid, onder g

Het eerste en tweede lid worden vervangen door
de artikelen 16.43 en 16.88 van de
Omgevingswet. Het genoemde overleg van het
derde lid komt niet meer terug onder de
Omgevingswet omdat de mer-richtlijn daar niet
om vraagt.

Op grond van het vierde lid van artikel 7.19 Wm
wordt door het bevoegd gezag van zijn beslissing
mededeling gedaan door een kennisgeving en
terinzagelegging. Deze aparte kennisgeving
vervalt onder de Omgevingswet.

Overgangsrecht voor het op het moment van
inwerkingtreding van de Omgevingswet gedane
mededelingen is opgenomen in artikel 4.95,
tweede lid.

De artikelen 7.16 tot en
met 7.19 zijn niet van
toepassing als de activiteit
bij provinciale verordening
is aangewezen

Artikel
7.20

- Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet.

Indien het bevoegd gezag
heef beslist dat er geen
milieueffectrapport hoeft
te worden gemaakt en
daarbij de kenmerken en
maatregelen, bedoeld in
artikel 7.16, vierde lid,
van belang zijn geweest,
worden deze als
voorschrift aan het besluit
verbonden

artikel
7.20a

16.88, eerste
lid, onder g

Deze bepaling, die wordt ingevoegd in de Wm als
gevolg van het wetsvoorstel Wet implementatie
herziening met-richtlijn komt terug in de
Omgevingswet, in de algemene maatregel van
bestuur op grond van artikel 16.53, tweede lid
van de Omgevingswet.

Ontheffing voor de
verplichting van een
milieueffectrapport

artikel 7.21 - Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet.

Het maken van het
milieueffectrapport

artikel 7.22 16.43, vijfde lid

Inhoud van het
milieueffectrapport

artikel 7.23 16.52, eerste en
derde lid en

16.53b

In artikel 7.23 Wm is bepaald wat een
milieueffectrapport ten minste moet bevatten. Bij
algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld over de inhoud van het milieurapport.

Het vierde lid van artikel 7.23 Wm bevat regels in
geval van grensoverschrijdende effecten, dit
wordt bij algemene maatregel van bestuur
uitgewerkt op grond van artikel 16.53b, van de
Omgevingswet.

Mededeling voor een mer- artikel
7.24,

- Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet. Op grond van de Omgevingswet
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plichtige activiteit eerste lid is er alleen een mededeling nodig voor een mer-
beoordelingsplichtig project (artikel 16.45, eerste
lid) en niet voor een mer-plichtig project.

Raadpleging reikwijdte en
detailniveau

artikelen
7.24,

tweede lid,
7.25, 7.26

16.46 Het advies van het bevoegd gezag over de
reikwijdte en het detailniveau van de informatie
voor het milieueffectrapport (artikel 7.24, tweede
lid, Wm) wordt meegenomen bij het maken van
het milieueffectrapport. Een dergelijk advies
verandert inhoudelijk niet bij inwerkingtreding
van de Omgevingswet. De andere bepalingen
betreffen de procedure die moet worden
doorlopen om tot een dergelijk advies te komen.

Ambtshalve uitbrengen
van een advies

artikel
7.24,

derde lid

- Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet.

Uitzondering wanneer
beperkte procedure niet
kan worden toegepast

artikel
7.24,

vierde lid

- Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet. De uitzondering is namelijk niet
meer nodig, nu er onder de Omgevingswet nog
slechts één procedure voor projecten bestaat. 

Advies Commissie mer artikel
7.26a

16.47

Uitgebreide procedure
project-mer

artikel 7.27 - Deze bepaling lift mee met lopende procedures.

Buiten behandeling laten artikel 7.28 16.49, derde lid Deze bepaling lift mee met lopende procedures.

Milieueffectrapport voor
een activiteit die het
bevoegd gezag zelf wil
ondernemen

artikel
7.28a

16.88, eerste
lid, onder a

Deze bepaling, die wordt ingevoegd via het
wetsvoorstel Wet implementatie herziening mer-
richtlijn regelt dat er een passende scheiding
tussen conflicterende functies moet worden
aangebracht als het bevoegd gezag een
milieueffectrapport maakt voor een activiteit die
hij zelf wil ondernemen. Deze bepaling wordt op
grond van artikel 16.88, eerste lid, onder a, van
de Omgevingswet in de algemene maatregel van
bestuur opgenomen.

Kennisgeving
milieueffectrapport gelijk
met kennisgeving
aanvraag

artikelen
7.29,

eerste en
derde lid,
7.30 en

7.32

16.50 en 16.53b Artikel 16.50 van de Omgevingswet verklaart
afdeling 3.4 van de Awb van toepassing op de
voorbereiding van een mer-plichtig besluit.

Kennisgeving in een
publicatie in een ander
land in geval van
mogelijke nadelige
gevolgen voor het milieu

artikel
7.29,

tweede lid

- Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet.
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Openbare kennisgeving
milieueffectrapport
gelijktijdig met het
ontwerp van het besluit

artikel
7.30,

eerste,
derde en
vierde lid

16.50 in
samenhang met
16.40, derde lid

en 16.53b

Publicatie in een ander
land

artikel
7.30,

tweede lid

- Deze bepaling keert niet terug in de
Omgevingswet.

Zienswijzen artikel
7.32,

eerste t/m
derde lid

16.50 in
samenhang met
16.40, derde lid,

onder c

artikel
7.32,

vierde lid

16.50 in
samenhang met
16.40, vierde lid

Advies Commissie mer op
het project-MER

artikel
7.32, vijfde

lid

16.47 Onder de Omgevingswet is dit advies facultatief
in plaats van verplicht. Deze bepaling lift mee
met lopende procedures.

Milieugevolgen voor het
besluit

artikel
7.35,

eerste en
derde lid

16.53, eerste en
tweede lid

artikel
7.35,

tweede en
zesde lid

- Deze bepalingen keren niet terug in de
Omgevingswet.

artikel
7.35,

vierde en
vijfde lid

16.50

artikel
7.35,

zevende lid

16.88, eerste
lid, onder a

Besluit nemen krachtens
andere regeling

artikel 7.36 16.53, derde lid

Geen besluit nemen artikel
7.36a

16.51

Inhoud besluit van een
mer-plichtig project

artikel 7.37 16.53a, 16.88,
eerste lid, onder

a

Artikel 16.88, eerste lid, onder a, van de
Omgevingswet biedt de grondslag om bij
algemene maatregel van bestuur regels te stellen
over de in een besluit op te nemen onderwerpen.

Regels voor monitoring project-mer worden bij
algemene maatregel van bestuur vastgesteld op
grond van artikel 16.53a van de Omgevingswet.
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Bekendmaking en
toezending via Awb

artikel 7.38 16.50 Dit artikel keert niet als zodanig terug in de
Omgevingswet, omdat op grond van artikel 16.50
van de Omgevingswet afdeling 3.4 Awb van
toepassing is op mer-plichtige besluiten.

Grensoverschrijdende
milieueffecten

§ 7.11 16.53b Bij algemene maatregel van bestuur worden
regels gesteld over een plan, programma of
project dat mogelijk aanzienlijke
grensoverschrijdende milieueffecten heeft.

Monitoring plan-mer artikel 7.39 16.42a Regels voor monitoring plan-mer worden bij
algemene maatregel van bestuur vastgesteld op
grond van artikel 16.42a van de Omgevingswet.

Verslag monitoring
project-mer

artikel 7.41 16.53a Regels voor monitoring project-mer worden bij
algemene maatregel van bestuur vastgesteld op
grond van artikel 16.53a van de Omgevingswet.

Nemen nadere
maatregelen bij
nadeligere gevolgen

artikel 7.42 16.42a en
16.53a

Hoofdstuk 8 Inrichtingen

Omdat het begrip “inrichting” uit de Omgevingswet verdwijnt, wordt de titel van dit hoofdstuk gewijzigd in: 
Milieubelastende activiteiten, gesloten stortplaatsen en gesloten afvalvoorzieningen.

Inrichtingen paragraaf
8.1

2.24, 2.25, 4.3,
4.4, 4.5, 4.7 en

16.88

Omdat niet alle delen van de op artikel 8.40 Wm
gebaseerde algemene maatregelen van bestuur
worden geïntegreerd in het Besluit activiteiten 
leefomgeving, blijft dit artikel bestaan. Zodoende
behouden de betreffende (onderdelen van de)
algemene maatregelen van bestuur hun
rechtskracht. Overgangsrecht voor de
(onderdelen van) algemene maatregelen van
bestuur op grond van artikel 8.40 Wm die wel
integreren in het Besluit activiteiten leefomgeving
zal worden opgenomen in het Invoeringsbesluit
Omgevingswet.

Gesloten stortplaatsen en
afvalvoorzieningen

paragraaf
8.2

Blijft in Wm Blijft achter in de Wm, m.u.v. artikel 8.51
(gedoogplicht) dat integreert in artikel 10.6,
tweede lid, van de Omgevingswet

Hoofdstuk 9 Stoffen en produkten

Blijft in Wm

Hoofdstuk 10 Afvalstoffen
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Algemeen titel 10.1 Blijft in Wm Blijft achter in de Wm. Het in artikel 10.2, eerste
lid, Wm opgenomen verbod om buiten
inrichtingen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen te storten, anderszins op of in de
bodem te brengen of te verbranden wordt
geïntegreerd in het Besluit activiteiten 
leefomgeving. Dit heeft tot gevolg dat artikel
10.2 Wm alleen nog maar betrekking heeft op
handelingen aangaande niet-afgegeven of niet-
ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.

Het afvalbeheerplan titel 10.2 Blijft in Wm Blijft achter in de Wm, m.u.v. artikel 10.6. Dat
artikel vervalt.

Het beheer van
huishoudelijke en andere
afvalstoffen

titel 10.4 Blijft in Wm Blijft achter in de Wm.

Het zich ontdoen, de
inzameling en het
transport van afvalwater

titel 10.5 2.16, 2.31, 4.3
in samenhang

met 4.22

De artikelen 10.32 tot en met 10.35 Wm
vervallen. De artikelen 10.29a en 10.31 blijven
achter in de Wm.

De onder andere op artikel 10.32 Wm
gebaseerde algemene maatregelen van bestuur
gaan volledig over naar het Besluit kwaliteit
leefomgeving. Artikel 10.32a Wm vervalt en
keert niet terug in de Omgevingswet. Voor zover
het om lozingen op de riolering gaat waar het
Rijk geen regels over heeft gesteld, kan de
gemeente daarover zelf regels stellen in een
omgevingsplan. Voor zover het Rijk wel regels
heeft gesteld over deze lozingen in het Besluit
activiteiten leefomgeving, kan de gemeente via
maatwerkregels hetzelfde bereiken als wat artikel
10.32a Wm nu mogelijk maakt.

Artikel 10.33, eerste lid, Wm is vervangen door
artikel 2.16, eerste lid, onder a, van de
Omgevingswet, dat een continuering van de
gemeentelijke taak voor de inzameling en het
transport van stedelijk afvalwater met zich
brengt. Het tweede lid van artikel 10.33 Wm is
vervangen door artikel 2.16, tweede lid, van de
Omgevingswet

Artikel 10.34 Wm bevat de verplichting om regels
te stellen over het ontwerpen, bouwen,
aanpassen en onderhouden van de voorzieningen
voor de inzameling en het transport van stedelijk
afvalwater. Deze bepaling, die ter uitvoering van
de richtlijn stedelijk afvalwater strekt, komt terug
in artikel 2.31 van de Omgevingswet. Deze regels
zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit
leefomgeving.

Artikel 10.35 Wm, dat een tweejaarlijkse
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rapportageplicht bevat voor de stand van zaken
over de inzameling en het transport van stedelijk
afvalwater en de afvoer van slib dat geheel of in
hoofdzaak afkomstig is van de
rioolwaterzuiveringsinrichtingen, wordt geregeld
in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Overgangsrecht voor op artikel 10.32a Wm
gebaseerde gemeentelijke verordeningen die op
het moment van inwerkingtreding van de
Omgevingswet van kracht zijn is opgenomen in
artikel 4.6.

Het beheer van
bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen

titel 10.6 Blijft in Wm -

Het overbrengen van
afvalstoffen binnen, naar
en uit de Europese
Gemeenschap

titel 10.7 Blijft in Wm -

Verdere bepalingen titel 10.8 Blijft in Wm -

Hoofdstuk 11 Geluid

Algemeen titel 11.1 Blijft achter in de Wm. Die titel komt te vervallen
via het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid
Omgevingswet

Geluidsbelastingkaarten
en actieplannen

titel 11.2 2.21,eerste lid,
onder b, 2.26,
3.6, 3.8, 3.9,

eerste lid,
16.89. 20.7 en

20.17

Overgangsrecht voor de geluidbelastingkaarten
en actieplannen is opgenomen in de artikelen
4.97 en 4.98

Wegen en spoorwegen
met
geluidsproductieplafonds

titel 11.3 Blijft achter in de Wm. Die titel komt te vervallen
via het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid
Omgevingswet.

Hoofdstuk 11a Andere handelingen

Hoofdstuk blijft achter in de Wm m.u.v. artikel 11a. 1 (dat artikel is uitgewerkt).

Hoofdstuk 12 Verslag-, registratie- en meetverplichtingen

Hoofdstuk 12 vervalt

Registers beschermde
gebieden

titel 12.1 -
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Registratie gegevens
externe veiligheid
inrichtingen,
transportroutes en
busleidingen

titel 12.2 20.10 en

20.11, onder b

De in titel 12.2 Wm opgenomen regels voor het
landelijk risicoregister externe veiligheid worden
vervangen door de artikelen 20.10 en 20.11,
onder b, van de Omgevingswet.

De daarop berustende regels zijn opgenomen in
het Besluit kwaliteit leefomgeving en een nog op
te stellen ministeriële regeling. 

Het bestaande landelijk risicoregister berust
vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet
op de nieuwe wettelijke grondslag.

De EG-verordening PRTR
en het PRTR-protocol

titel 12.3 20.6, 20.8,
20.10 en 20.11,

aanhef en

onder a

De bepalingen opgenomen in titel 12.3 Wm
vervallen en keren terug in de artikelen 20.6,
20.8, 20.10, 20.11, aanhef en onder a, van de
Omgevingswet. De daarop berustende regels zijn
opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Hoofdstuk 13 Procedures voor vergunningen en ontheffingen

Voorbereiding van
beschikkingen met
toepassing van afdeling
3.4 Awb en afdeling 13.2
van de Omgevingswet

Artikel
13.1

Blijft in Wm Blijft achter in de Wm. De verwijzing naar de
wetten die integreren in de Omgevingswet is
geschrapt. Hoofdstuk 13 Wm zal daarmee alleen
nog van toepassing zijn op beschikkingen op
grond van de Wm of wetten die niet integreren in
de Omgevingswet.

Kennisgeving aanvraag
vergunning of ontheffing
bij milieueffectenrapport

artikel 13.2 - Vervalt. Komt niet terug in de Omgevingswet.

Zienswijzen artikel 13.3 Blijft in Wm Blijft achter in de Wm.

Terinzagelegging artikel 13.4 - Vervalt omdat het begrip inrichting vervalt.

Bijzondere bepalingen Afdeling
13.2

Blijft in Wm Blijft achter in de Wm.

Aanvraag
omgevingsvergunning
voor een afvalvoorziening

artikel
13.12

16.88

Aanvraag vergunning voor
afvalvoorzieningen
gelegen in een ander land

artikel
13.13

Blijft in Wm Blijft achter in de Wm.

Hoofdstuk 14 Coördinatie

Dit hoofdstuk vervalt. Als gevolg van de inwerkingtreding van de coördinatieregeling Awb zal dit hoofdstuk, met 
uitzondering van artikel 14.4d, overbodig worden. Artikel 14.4d dat bij het voorstel voor de Wet implementatie
herziening mer-richtlijn in de Wm wordt ingevoegd, zal via het Invoeringsbesluit Omgevingswet overgeheveld
worden naar het Omgevingsbesluit.
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Hoofdstuk 15 Financiële bepalingen

Hoofdstuk 15 blijft, m.u.v. artikel 15.34, achter in de Wm. Artikel 15.34 Wm wordt vervangen door artikel 13.4
van de Omgevingswet.

Hoofdstuk 16 Handel in emissierechten

Blijft in Wm.

Hoofdstuk 17 Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Maatregelen bij ongewoon
voorval

titel 17.1 Afdeling 19.1 Deze titel vervalt m.u.v. artikel 17.4.

Maatregelen betreffende
afvalvoorzieningen

titel 17.1A Blijft in Wm

Maatregelen in geval van
niet-naleving

titel 17.1B - Vervalt. Door de verbrede invulling van het
begrip ongewoon voorval (zie de
begripsomschrijving in de bijlage bij de
Omgevingswet) valt nu ook een enkele schending
van de vergunningvoorwaarden/ algemene regels
daaronder, zonder dat sprake hoeft te zijn van
een ‘calamiteit’

Maatregelen bij
milieuschade of een
onmiddellijke dreiging
daarvan

titel 17.2 Blijft in Wm
10.6, tweede lid

Blijft achter in de Wm, m.u.v. artikel 17.11
(gedoogplicht). Dat artikel integreert in artikel
10.6, tweede lid, van de Omgevingswet.

Hoofdstuk 18 Handhaving

Hoofdstuk 18 blijft achter in de Wm, m.u.v. de artikelen 18.1b, 18.2e en 18.2g. Artikel 18.1b is geïntegreerd in 
artikel 18.2 Wm. Artikel 18.2g Wm wordt vervangen door artikel 18.2 van de Omgevingswet.

Hoofdstuk 19 Openbaarheid van milieu-informatie

Hoofdstuk 19 blijft achter in de Wm, m.u.v. artikel 19.8. Regels over de verstrekking van gegevens voor het
risicoregister externe veiligheid zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Hoofdstuk 20 Inwerkingtreding en rechtsbescherming

Beroep § 20.1 Blijft in Wm Alleen artikel 20.2a uit deze paragraaf vervalt,
omdat artikel 5.16 m vervalt.

Aanvoeren van gevolgen § 20.2 17.10
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voor de luchtkwaliteit

Hoofdstuk 21 Verdere bepalingen

Hoofdstuk 21 blijft achter in de Wm, m.u.v. artikel 21.3, dat als gevolg van de Wet implementatie herziening
mer-richtlijn in de Wm is opgenomen. Dat artikel wordt vervangen door artikel 20.6, vierde lid, van de
Omgevingswet.
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m. Transponeringstabel Wet ruimtelijke ordening

Onderwerp /
Hoofdstuk

Artikel
Wro

Artikel
Omgevings-

wet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Begrips-
omschrijving

1.1 - De Omgevingswet voorziet in een eigen begrippenkader,
afwijkend ten opzichte van het begrippenkader van de Wro.
Voor zover in andere wetten dan de Wro van dit
begrippenkader gebruik is gemaakt, worden die aangepast
aan de nieuwe terminologie van de Omgevingswet (zie
hoofdstuk 3 van dit wetsvoorstel).

Hoofdstuk 2 Structuurvisies

Structuurvisie
gemeente

2.1 3.1,
eerste lid, 3.2 en

3.3

De omgevingsvisie vervangt het Wro-instrument
structuurvisie. Voor aspect-structuurvisies is niet voorzien
in overgangsrecht. Zie voor het overgangsrecht voor de
gemeentelijke structuurvisie de artikelen 4.9 en 4.10,
eerste lid.

Structuurvisie
provincie

2.2 3.1, tweede lid,
3.2 en 3.3

De omgevingsvisie vervangt het Wro-instrument
structuurvisie. Voor deze structuurvisies is niet voorzien in
uitgestelde werking, omdat de provinciale omgevingsvisies
tegelijk met de Omgevingswet van kracht zal worden. Zie
verder de toelichting bij artikel 4.10.

Structuurvisie
Rijk

2.3 3.1,
derde lid, 3.2 en

3.3

De nationale omgevingsvisie (NOVI) vervangt de
structuurvisies van het Rijk. Voor die structuurvisies is niet
voorzien in uitgestelde werking, omdat de NOVI nog
voordat de Omgevingswet in werking treedt wordt
vastgesteld. Zie verder de toelichting bij artikel 4.10.

Kennisgeving
structuurvisie langs
elektronische weg

2.4,
eerste lid en 16.77a,

tweede lid

De (ontwerp)omgevingsvisie zal, net als de huidige
structuurvisie, langs elektronische weg te raadplegen zijn.

Grondslag regels
over voorbereiding,
vormgeving,
inrichting en
beschikbaarstelling

2.4,
tweede

lid

16.88, eerste
lid, onder b

Het Besluit ruimtelijke ordening zal worden (Bro)
ingetrokken in het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Het
Omgevingsbesluit bevat – ter vervanging van de huidige
regeling in paragraaf 1.2 en hoofdstuk 2 van het Bro –
alleen regels over publieksparticipatie bij de totstandkoming
van omgevingsvisies.

Hoofdstuk 3. Bestemmings- en inpassingsplannen

Afdeling 3.1 Bepalingen omtrent de inhoud van het bestemmingsplan

Bestemmingsplan
voor het gehele
grondgebied;
actualiseringsplicht

3.1 4.2,
eerste lid

Het omgevingsplan vervangt het (geheel aan)
bestemmingsplan(nen) voor het gehele grondgebied van
een gemeente. Zie voor het overgangsrecht dat de
bestaande bestemmingsplannen bundelt tot een tijdelijk
deel van het omgevingsplan, artikel 4.6. Zie voor een
beschrijving van de overgangsfase na inwerkingtreding van
de Omgevingswet, totdat een nieuw omgevingsplan is
opgesteld, het algemeen deel van deze memorie van
toelichting en de toelichting bij de nieuwe afdeling 22.1 (in
hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel). Anders dan de Wro
voorziet de Omgevingswet niet in een actualiseringsplicht
(zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, pag. 147-
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Onderwerp /
Hoofdstuk

Artikel
Wro

Artikel
Omgevings-

wet

Toelichting

148). Het voornemen bestaat om de huidige

actualiseringsplicht met bijbehorende legessanctie voor
bestemmingsplannen tijdig vóór de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet te schrappen (zie wetsvoorstel
afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en
beheersverordeningen, Kamerstukken II, 34 666).

Voorlopige
bestemmingen

3.2 - Deze rechtsfiguur keert niet terug in de Omgevingswet ( zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, § 4.4.9, pag. 152 
e.v.). Voor na de inwerkingtreding van de Omgevingswet
nog geldende voorlopige bestemmingen en regels is niet
voorzien in een afzonderlijke overgangsbepaling. Deze liften
mee met het overgangsrecht dat de bestaande
bestemmingsplannen bundelt tot een tijdelijk deel van het
omgevingsplan (artikel 4.6).

Verbod met
aanleg- en sloop-
vergunningstelsel

3.3 5.1,
tweede lid,

aanhef en onder
a

De hier bedoelde verbodsbepaling met vergunningplicht
(artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b, Wabo) valt onder
artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, Omgevingswet.
Zie voor het overgangsrecht van onherroepelijke
vergunningen, artikel 4.13. Overgangsrecht voor de
verbodsbepaling als zodanig zit verdisconteerd in de
overgangsbepaling voor het tijdelijk deel van het
omgevingsplan, artikel 4.6.

Aanwijzen urgente
onderdelen

3.4 - Deze aanwijzingsmogelijkheid keert niet expliciet terug in
de Omgevingswet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962,
nr. 3, § 4.4.9, pag. 152 e.v.). Zie voor het overgangsrecht
met eerbiedigende werking van urgente onderdelen, artikel
22.9 Omgevingswet.

Aanwijzen
moderniserings-
locaties

3.5 4.18 Deze aanwijzingsmogelijkheid keert expliciet terug in artikel
4.18 Omgevingswet. Voor deze aanwijzingsmogelijkheid
wordt niet voorzien in een afzonderlijke overgangsbepaling.
Deze lift mee met het overgangsrecht dat de bestaande
bestemmingsplannen bundelt tot het tijdelijk deel van het
omgevingsplan, artikel 4.6.

Wijzigings-
bevoegdheid en
uitwerkingsplicht
bestemmingsplan
burgemeester en
wethouders

3.6,
eerste lid,
onder a
en b,

tweede
en derde

lid

2.8 Artikel 2.8 Omgevingswet voorziet in een algemene
delegatiegrondslag voor delen van het omgevingsplan, de
waterschapsverordening en de omgevingsverordening.
Overgangsrecht voor een in een bestemmingsplan
opgenomen wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht zit
verdisconteerd in het overgangsrecht voor het tijdelijk deel
van het omgevingsplan, artikel 4.6, eerste lid, onderdelen g
en h, tweede en derde lid.

Bevoegdheid om af
te wijken van het
bestemmingsplan
met omgevings-
vergunning

3.6,
eerste lid,
onder c

4.5
tweede lid

Net als het bestemmingsplan kent ook het omgevingsplan
de mogelijkheid om bij omgevingsvergunning van het plan
af te wijken. De ‘oude’ bevoegdheid en kaders blijven via de 
overgangsbepaling 4.6 gelden. Zie voor het overgangsrecht
voor deze vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, aanhef en
onder c, Wabo: artikel 4.13.

Bevoegdheid
burgemeester en
wethouders tot het
stellen van nadere
eisen

3.6,
eerste lid,
onder d,
en vierde

lid

4.5 Als een bestemmingsplan de bevoegdheid bevat die het
stellen van nadere eisen mogelijk maken, dan kan na
inwerkingtreding van de Omgevingswet van deze
bevoegdheid gebruik worden gemaakt op grond van de
artikelen 2.8 en 4.5 van die wet. Artikel 4.102 voorziet in
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Onderwerp /
Hoofdstuk

Artikel
Wro

Artikel
Omgevings-

wet

Toelichting

overgangsrecht: nadere eisen kunnen na inwerkingtreding
van de Omgevingswet gesteld worden als
maatwerkvoorschriften.

Uitsluiten afwijken
bij omgevings-
vergunning

3.6a - Dit betreft een mogelijkheid waarvoor binnen het nieuwe
stelsel geen expliciete regeling meer nodig is. Is zo’n 
uitsluitingsbepaling opgenomen in een bestemmingsplan,
dan blijft die bepaling gewoon van kracht na
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierin voorziet
artikel 22.12.

Afdeling 3.2 Bepalingen omtrent de procedure van het bestemmingsplan

Voorbereidings-
besluit

3.7 4.14 De regeling voor het voorbereidingsbesluit in de
Omgevingswet wordt in hoofdstuk I van dit wetsvoorstel
gewijzigd. Het overgangsrecht hiervoor is opgenomen in de
artikelen 4.103 en 4.104.

Procedure
totstandkoming
bestemmingsplan

3.8 - De totstandkomingsprocedure voor een omgevingsplan
komt in grote lijnen overeen met de huidige procedure voor
het bestemmingsplan, inclusief de bijzondere provinciale
betrokkenheid (zie artikel 16.21 van de Omgevingswet en
de bijbehorende toelichting, Kamerstukken II 2013/14, 33
962, nr. 3, pag. 213 en 553). Voor een
ontwerpbestemmingsplan dat voor inwerkingtreding van de
Omgevingswet ter inzage is gelegd, is voorzien in
overgangsrecht met eerbiedigende werking (zie artikel 4.6,
tweede en derde lid). Die eerbiedigende werking omvat ook
de bepalingen over de inwerkingtreding die gebaseerd zijn
op een reactieve aanwijzing als bedoeld in artikel 3.8, vijfde
en zesde lid, Wro. Overgangsrecht voor de reactieve
aanwijzing zelf zit verdisconteerd in artikel 4.1, en artikel
4.5.

Afwijzing aanvraag
vaststellen
bestemmingsplan

3.9 - Op deze aanvraag (en dus ook de afwijzing daarvan) is het
algemene overgangsrecht met eerbiedigende werking voor
lopende procedures van toepassing (zie afdeling 4.1).

Afdeling 3.2a Bepalingen omtrent de procedure van wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan

Procedure wijziging
of uitwerking
bestemmingsplan

3.9a - Voor een ontwerpbesluit tot wijziging of uitwerking van een
bestemmingsplan, dat voor inwerkingtreding van de
Omgevingswet ter inzage is gelegd, is voorzien in
overgangsrecht met eerbiedigende werking (zie artikel 4.6,
tweede en derde lid).

Afwijzing aanvraag
wijziging of
uitwerking
bestemmingsplan

3.9a,
tweede

en derde
lid

- Op deze aanvraag (en dus ook de afwijzing daarvan) is het
algemene overgangsrecht met eerbiedigende werking voor
lopende procedures van toepassing (zie afdeling 4.1).

Afdeling 3.3. Vaststelling bestemmingsplan of uitwerking daarvan n.a.v. een omgevingsvergunning

Anticumulatie-
regeling voor
zienswijzen

3.10 - Deze anticumulatieregeling met betrekking tot het indienen
van zienswijzen lift mee met het overgangsrecht met
eerbiedigende werking voor de bestemmingsplanprocedure
(zie artikel 4.6, tweede en derde lid).

Afdeling 3.4 [Vervallen per 01-10-2010]
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Onderwerp /
Hoofdstuk

Artikel
Wro

Artikel
Omgevings-

wet

Toelichting

Afdeling 3.5 Inpassingsplannen van provincie en Rijk

§ 3.5.1 Provinciaal inpassingsplan

Provinciaal
inpassingsplan

3.26,
eerste,
tweede

en derde
lid

- De functie van het inpassingsplan wordt overgenomen door
het projectbesluit (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962,
nr. 3, pag. 54 en 177-178 en afdeling 5.2 van de
Omgevingswet). Overgangsrecht voor provinciale
inpassingsplannen is opgenomen in de artikelen 4.6 en
4.104.

Uitvoerings-
bevoegdheden
gedeputeerde
staten

3.26,
vierde lid

- Als in een inpassingsplan een uitdrukkelijke toedeling van
uitvoeringsbevoegdheden aan gedeputeerde staten (in
plaats van burgemeester en wethouders) is opgenomen,
dan blijft deze bevoegdheidsverdeling onveranderd als door
de inwerkingtreding van de Omgevingswet het
inpassingsplan (als deel van een bestemmingsplan) deel
gaat uitmaken van het tijdelijk deel van het omgevingsplan.

Uitsluiting
bevoegdheid
gemeenteraad

3.26,
vijfde lid

4.19a Zie voor het overgangsrecht hiervoor, overgangsbepaling
artikel 4.105.

§ 3.5.2 Rijksinpassingsplan

Rijksinpassingsplan 3.28
eerste,
tweede

en derde
lid

- De functie van het inpassingsplan wordt overgenomen door
het Omgevingswet-projectbesluit (zie Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, pag. 54 en 177-178).
Overgangsrecht voor Rijksinpassingsplannen is opgenomen
in de artikelen 4.6 en 4.104.

Uitvoerings-
bevoegdheden
Minister van
Infrastructuur en
Waterstaat

3.28
vierde lid

- Als in een inpassingsplan een uitdrukkelijk toedeling van
uitvoeringsbevoegdheden aan de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat is opgenomen, dan blijft deze
bevoegdheidsverdeling onveranderd als door de
inwerkingtreding van de Omgevingswet het inpassingsplan
(als deel van een bestemmingsplan) deel gaat uitmaken
van het tijdelijk deel van het omgevingsplan.

Uitsluiting
bevoegdheden
gemeenteraad en
provinciale staten

3.28,
vijfde lid

4.19a Zie voor het overgangsrecht hiervoor, overgangsbepaling
artikel 4.106.

Verhouding rijks-
inpassingsplan en
provinciale
verordening

3.28,
zesde en
zevende

lid

5.53 Een provinciale Wro-verordening (artikel 4.1 Wro) wijkt –
bij strijdigheid – voor een vastgesteld rijksinpassingsplan.
Een enigszins vergelijkbare bepaling is op opgenomen in
artikel 5.53, vierde lid, van de Omgevingswet voor de
relatie tussen een projectbesluit van het Rijk en (bij
strijdigheid daarmee, buiten beschouwing te laten)
provinciale regels.
Bij het vaststellen van de nieuwe omgevingsverordening
zullen provinciale staten – in de geest van artikel 3.38,
zesde lid, Wro – rekening houden met een eventueel voor
het provinciale grondgebied relevant Rijksinpassingsplan.
Daarvoor hoeft geen afzonderlijk overgangsrecht te worden
geregeld.
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Afdeling 3.6 Coördinatie bij verwezenlijking van ruimtelijk beleid

§ 3.6.1 Gemeentelijke coördinatieregeling
§ 3.6.2 Provinciale coördinatieregeling
§ 3.6.3 Rijkscoördinatieregeling

Gemeentelijk
coördinatiebesluit

Provinciaal
coördinatiebesluit

Rijkscoördinatie-
besluit

3.30,
3.31 en
3.30,
3.31,
3.32

3.33,
3.34,

3.35 en
3.36

5.45 en 16.7

5.45, 16.7 en
afdeling 3.5 Awb

De Wro-coördinatieregelingen worden vervangen door het 
projectbesluit (en op gemeentelijk niveau dus door het
omgevingsplan) en door een uniforme coördinatieregeling in 
afdeling 3.5 Awb, die het bevoegd gezag van toepassing
kan verklaren (zie Kamerstukken II 2013/14,
33 962, nr. 3, pag. 54, § 4.16.3 en pag. 547). De in-de-
plaats-tredingsbevoegdheid (3.34 en 3.36) krijgt een plek
in de afdeling 3.5 Awb-coördinatieregeling, inclusief de 
bijbehorende legesoverdracht (artikel 3:28 Awb). Voor op
het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet
nog lopende procedures lift de eventuele toepassing van
een Wro-coördinatiebesluit mee met het algemene 
procedure-overgangsrecht in afdeling 4.1. Voor de in-de-
plaats-tredingsbevoegdheid is geen overgangsrecht nodig,
aangezien artikel 3:28 Awb onmiddellijke werking heeft. Het
in-de-plaats-genomen besluit lift ook mee op het
overgangsrecht in afdeling 4.1.

§ 3.6.4 Grondgebruik en grondverwerving

Aanwijzing van
gevallen voor
toepassing van de
Belemmeringenwet
Privaatrecht

3.36a,
eerste lid

afdelingen 10.2
en 10.3

De Belemmeringenwet Privaatrecht wordt ingetrokken, zie
artikel 3.1, onder b, en het bijbehorende overgangsrecht in
§ 4.3.1 van dit wetsvoorstel. Toepassing van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht lift mee met het
overgangsrecht met eerbiedigende werking voor lopende
procedures voor de besluiten waarop artikel 3.36a Wro ziet
(zie afdeling 4.1).

Afwijkingen
procedure
Belemmeringenwet
Privaatrecht

3.36a ,
tweede

en derde
lid

Afwijkingen
procedure
Onteigeningswet

3.36b 16.75 en 16.76 In de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet zal
worden voorzien in overgangsrecht, zodat op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet al lopende Wro-
procedures met de thans geldende spelregels (in afwijking
van de Onteigeningswet) kunnen worden afgehandeld.

Afdeling 3.7 (Nadere) regels

Grondslag nadere
regels over
bestemmingsplan,
inpassingsplan en
gebruik van
gegevens en
onderzoeken voor
bestemmingsplan
en inpassingsplan

3.37 afdelingen 16.1
en 16.8

Aan de huidige grondslag is met name uitvoering gegeven
in de hoofdstukken 3 en 5 van het Bro. De inhoudelijke en
procedurele voorschriften blijven van toepassing op lopende
procedures tot vaststelling van bestemmingsplanwijzigingen
(zie artikel 4.6, tweede en derde lid).

Hoofdstuk 3A. Beheersverordening
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Beheers-
verordening

3.38 - De beheersverordening komt in de Omgevingswet niet
terug. De bestaande beheersverordeningen worden
krachtens artikel 4.6 opgenomen in het tijdelijk deel van
het omgevingsplan.
Voor de beheersverordening die wel is vastgesteld, maar
nog niet in werking is getreden is ook voorzien in
overgangsrecht (artikel 4.6, tweede lid). Daarnaast geldt
ook hier dat de actualiseringsplicht zal worden opgeheven
(zie wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht
bestemmingsplannen en beheersverordeningen,
Kamerstukken II, 34 666).

Geen overlapping
bestemmingsplan
en beheers-
verordening

3.39 - Het tweede lid van artikel 3.39 lift mee met het
overgangsrecht voor een bestemmingsplan dat op het
moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet nog
niet van kracht is (zie artikel 4.6, tweede en derde lid).

Hoofdstuk 4 Algemene regels en specifieke aanwijzingen

Afdeling 4.1 Algemene regels en aanwijzingen van de provincie

Grondslag voor
stellen regels bij
provinciale
verordening over de
inhoud van
bestemmingsplan

4.1,
eerste en
tweede

lid

2.22
en 2.23

Voor de overgangsfase van de omgevingsverordening wordt
verwezen naar het algemeen deel van de toelichting bij dit
wetsvoorstel.

Voorbereidings-
bescherming doel
verordening

4.1,
derde lid

4.15 De regeling voor het voorbereidingsbesluit in de
Omgevingswet wordt in hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel
gewijzigd. Het overgangsrecht hiervoor is opgenomen in
artikel 4.103.

Beoordelingsregels
afwijkvergunning

4.1,
derde lid

4.5 De provinciale omgevingsverordening kent net als de
provinciale verordening Ruimte de mogelijkheid om bij
omgevingsvergunning af te wijken van de in die
verordening gestelde regels. Op een lopende procedure om
te beslissen op een aanvraag tot vergunningverlening is het
algemene overgangsrecht in afdeling 4.1 van toepassing.
Voor de overgangsfase van de omgevingsverordening wordt
overigens verwezen naar het algemeen deel van de
toelichting bij dit wetsvoorstel.

Grondslag
algemene
maatregel van
bestuur voor regels
over de provinciale
verordening ruimte

4.1,
vierde lid

2.24,
2.25 en

2.27

In het Bro en het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) zijn regels opgenomen over de provinciale
verordening ruimte. Het Bro en Barro worden ingetrokken
in het Invoeringsbesluit Omgevingswet. In hoofdstuk 7 van
het Besluit kwaliteit leefomgeving worden regels gesteld
over de provinciale omgevingsverordening. Voor zover voor
de vervanging van de huidige regels in het Barro en Bro
overgangsrecht nodig zou zijn, wordt dit ook opgenomen in
dat Invoeringsbesluit.

Verklaring
voorbereiding
verordening

4.1,
vijfde lid

4.15 De regeling voor het voorbereidingsbesluit in de
Omgevingswet wordt in hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel
gewijzigd. Er is geen afzonderlijk overgangsrecht nodig voor
de overgang van de verordening naar de
omgevingsverordening, omdat het streven erop gericht is
de omgevingsverordening tegelijk met de Omgevingswet in
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werking te laten treden.
Ontheffing bij
belemmering
gemeentelijk
ruimtelijke beleid
wegens bijzondere
omstandigheden

4.1a,
eerste lid

2.32, eerste
vijfde en zesde

lid

De provinciale verordening Ruimte kent een ontheffings-
mogelijkheid voor het geval gemeentelijk ruimtelijk beleid
door de regels in die verordening onevenredig wordt
belemmerd. De Omgevingswet kent een identieke
ontheffingsmogelijkheid. De ontheffing wordt aangevraagd:
op een op het moment van inwerkingtreding van de
Omgevingswet lopende aanvraag is afdeling 4.1 van
toepassing (overgangsrecht met eerbiedigende werking
voor besluiten op aanvraag). Onder die eerbiedigende
werking valt ook het beroep in één instantie bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor verleende
ontheffingen is voorzien in overgangsrecht in artikel 4.108
(overgangsrecht ruimtelijke ontheffing provinciale
verordening).

Ontheffing van
instructieregels

4.1a,
tweede

lid

5.19
in samenhang

met 2.32

Het overgangsrecht hiervoor zit verdisconteerd in artikel
4.108. Zie meer uitgebreid de toelichting bij dit artikel.

Aanwijzing inhoud
bestemmingsplan
(provinciaal belang)

4.2 2.33, tweede lid,
onder a

De provinciale aanwijzing voor de inhoud van
bestemmingsplan keert in de Omgevingswet terug als een
provinciale instructie voor de inhoud van een
omgevingsplan (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, blz. 108-110). Voor een aanwijzing, waarvoor de
totstandkomingsprocedure nog lopende is op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt het
overgangsrecht in afdeling 4.1. Voor een al geldende
aanwijzing, waaraan op het moment van inwerkingtreding
van de Omgevingswet nog niet (volledig) uitvoering is
gegeven, geldt het overgangsrecht in artikel 4.109
(overgangsrecht provinciale ruimtelijke aanwijzing).

Voorbereidings-
bescherming

4.2,
derde lid

4.16, eerste lid De regeling voor het voorbereidingsbesluit in de
Omgevingswet wordt in hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel
gewijzigd. Het overgangsrecht hiervoor is opgenomen in
artikel 4.103.

Afdeling 4.2 Algemene regels en aanwijzingen van het Rijk

Grondslag
algemene
maatregel van
bestuur voor regels
over: het
bestemmingsplan,
het inpassingsplan,
de omgevings-
vergunning om
daarvan af te
wijken, de beheers-
verordening,en de
ontheffing van de
provinciale
verordening

4.3,
eerste en
tweede

lid

2.24 en
2.25

In het Bro en het Barro zijn de hier bedoelde regels
opgenomen over onder andere het bestemmingsplan,
inpassingsplan en de provinciale ruimtelijke verordening.
Het Bro en Barro worden ingetrokken in het
Invoeringsbesluit Omgevingswet. In het Besluit kwaliteit
leefomgeving worden regels gesteld over de nieuwe
instrumenten, zoals het omgevingsplan en de
omgevingsverordening. Voor zover voor de vervanging van
Barro en Bro overgangsrecht nodig blijkt, wordt dit ook
opgenomen in dat Invoeringsbesluit.

Bescherming te
realiseren doel

4.3,
derde lid

2.24 en
2.25

Regels als bedoeld in dit artikellid zijn (alleen) gesteld in
(artikel 5, tweede lid, van) het Besluit externe veiligheid
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algemene
maatregel van
bestuur

transportroutes (Bevt). Regels over externe veiligheid
worden gesteld in hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving. Voor zover voor de vervanging daarvan
overgangsrecht nodig blijkt, wordt dit opgenomen in het
Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Voorbereidings-
besluit

4.3,
vierde lid

4.16, tweede lid De regeling voor het voorbereidingsbesluit in de
Omgevingswet wordt in hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel
gewijzigd. Het overgangsrecht hiervoor is opgenomen in
artikel 4.103.

Voorhangprocedure
algemene
maatregel van
bestuur

4.3,
vijfde lid

23.5 De Omgevingswet kent een voorhangprocedure voor
amvb’s op grond van de Omgevingswet. Die geldt ook voor 
de in het Besluit kwaliteitseisen leefomgeving op te nemen
instructieregels voor de nieuwe instrumenten, die in de
plaats komen van de Wro-instrumenten.

Ontheffing bij
belemmering
gemeentelijk of
provinciaal
ruimtelijke beleid
wegens bijzondere
omstandigheden

4.3a,
eerste lid

2.32, tweede lid De Wro kent een ontheffingsmogelijkheid voor het geval
gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk beleid door de regels
in een amvb op grond van artikel 3.4 onevenredig wordt
belemmerd.
De Omgevingswet kent een vergelijkbare
ontheffingsmogelijkheid. Voor verleende ontheffingen is
voorzien in overgangsrecht (artikel 4.110; ruimtelijke
ontheffing Rijk).
De ontheffing wordt verleend op aanvraag. Op een op het
moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet
lopende aanvraag voor ontheffing is afdeling 4.1 van
toepassing (algemene overgangsbepalingen en
overgangsrecht lopende procedures besluiten).

Ontheffing voor
afwijkvergunning

4.3a,
tweede

lid

5.19 in
samenhang met

2.32

Deze specifieke procedurebepaling vergt geen afzonderlijke
overgangsbepaling. Deze ontheffing lift mee met het
overgangsrecht van artikel 4.110.

Aanwijzing inhoud
bestemmingsplan
(nationaal belang)

4.4 2.34 De aanwijzing door ‘het Rijk’ voor de inhoud van het 
bestemmingsplan respectievelijk de provinciale ruimtelijke
verordening keert in de Omgevingswet terug als een
instructie voor de inhoud van het omgevingsplan,
respectievelijk de omgevingsverordening (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 692, nr. 3, § 4.2.6, met 
name blz. 108-110). Voor een aanwijzing, waarvoor de
totstandkomingsprocedure nog lopende is op het moment
van inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt het
overgangsrecht in afdeling 4.1 (overgangsrecht voor
ambtshalve besluiten met toepassing van afdeling 3.4
Awb). Voor een al geldende aanwijzing, waaraan op het
moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet nog
niet (volledig) uitvoering is gegeven, geldt het
overgangsrecht in artikel 4.111 (ruimtelijke aanwijzing door
het Rijk).

Voorbereidings-
besluit

4.4,
derde lid

2.24 en 2.25 De regeling voor het voorbereidingsbesluit in de
Omgevingswet wordt in hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel
gewijzigd. Het overgangsrecht hiervoor is opgenomen in
artikel 4.103.

Hoofdstuk 5 Intergemeentelijke samenwerking in stedelijke gebieden (gereserveerd)
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Hoofdstuk 6 Financiële bepalingen

Afdeling 6.1 Tegemoetkoming in schade

Hoofdstuk 15 (schade) wordt via hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel ingevuld. Zie voor een toelichting op de
toekomstige planschaderegelgeving de toelichting bij dat onderdeel van hoofdstuk 1.
Toekenning
planschade op
aanvraag

6.1 15.1, 15.8 en
15.9

Het moment waarop een aanvraag kan worden ingediend
(vierde en vijfde lid van artikel 6.1 Wro), wijzigt in de
Omgevingswet. Overgangsrecht voor een besluit dat is
vastgesteld is opgenomen in artikel 4.17, eerste lid, onder
g. Overgangsrecht voor een besluit dat onherroepelijk is of
van kracht is, is opgenomen in artikel 4.18, eerste lid,
onder b, respectievelijk 4.19, eerste lid. Overgangsrecht
voor een besluit dat is aangehouden is opgenomen in
artikel 4.20, eerste lid. Voor een besluit, waarvoor de
totstandkomingsprocedure nog lopende is, geldt het
overgangsrecht in het tweede lid van de artikelen 4.17 tot
en met 4.20.

Normaal
maatschappelijk
risico

6.2 15.7, eerste lid

Voorzienbaarheid en
voorkomen van
schade

6.3 15.5 Risicoaanvaarding is nader uitgewerkt in artikel 15.5.

Heffen van rechten
(leges) indienen
aanvraag
tegemoetkoming

6.4 afdeling 13.1

Voor rekening
verzoeker laten van
schade

6.4a 13.3c

Vergoeding kosten
rechtsbijstand en
andere bijstand en
wettelijke rente

6.5 -

Planschade bij
uitoefening
bevoegdheid door
provincie of Rijk

6.6 15.8

Grondslag voor
regels omtrent
indiening,
motivering en wijze
van beoordeling van
aanvraag voor
tegemoetkoming in
de schade

6.7 15.9 In hoofdstuk 6, afdeling 6.1, van het Bro zijn regels
opgenomen over de aanvraag tegemoetkoming schade en
de behandeling en beoordeling van die aanvraag. Via het
Invoeringsbesluit Omgevingswet zal worden voorzien in
vervangende regels in het Omgevingsbesluit.

Afdeling 6.2 Vergoeding van hogere kosten van de gemeente

Vergoeding hogere
kosten op verzoek
van de gemeente

6.8 en
6.9

13.3 In afdeling 6.2 (de artikelen 6.8 en 6.9) van de Wro is een
regeling opgenomen voor vergoeding van zogenaamde
hogere plankosten. Deze regeling is ongewijzigd
overgenomen in afdeling 13.2 van de Omgevingswet (zie
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Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 541). Via dit
wetsvoorstel, hoofdstuk 1, wordt deze regeling nog
gewijzigd in de Omgevingswet. Het huidige artikel 13.4
komt te vervallen. Het overgangsrecht voor artikel 6.8 en
6.9 is geregeld in overgangsbepaling artikel 4.113.

Afdeling 6.4 Grondexploitatie

Vaststellen
exploitatieplan voor
bij algemene
maatregel van
bestuur
aangewezen
bouwplannen

6.12,
eerste lid

12.1, eerste lid De Wro kent een regeling voor verhaal van
grondexploitatiekosten langs publiekrechtelijke weg met
behulp van de vaststelling van een exploitatieplan. In
afdeling 6.2 (artikel 6.2.1) Bro is uitvoering gegeven aan
deze amvb-grondslag. In de nieuwe systematiek van de
Omgevingswet wordt niet meer gewerkt met een
afzonderlijk exploitatieplan, maar wordt het
publiekrechtelijke verhaal van grondexploitatiekosten
opgenomen in het besluit waar dit kostenverhaal bij hoort.
Zie voor een beschrijving op hoofdlijnen van de wijzigingen
van de nieuwe Omgevingswet-systematiek ten opzicht van
de Wro-systematiek: Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, blz. 200 e.v. en voor de artikelsgewijze toelichting blz.
533 e.v.
Bij een omgevingsplan komt dus geen afzonderlijk
exploitatieplan, maar bij een wijziging van het
omgevingsplan kunnen daarin exploitatieregels worden
opgenomen. In artikel 4.6, onder l, is bepaald dat een
exploitatieplan dat betrekking heeft op een
bestemmingsplan of wijzigingsplan die op het moment van
inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht is, deel
gaat uitmaken van het tijdelijk deel van het omgevingsplan.
Bij een omgevingsvergunning of projectbesluit, waar
kostenverhaal aan de orde is, wordt dit voortaan geregeld
in exploitatievoorschriften.
Er is daarnaast voorzien in overgangsrecht voor een
exploitatieplan dat betrekking heeft op een
omgevingsvergunning. Zie de overgangsbepaling in artikel
4.13, tweede lid, onder c.

Gevallen waarin
geen exploitatieplan
wordt vastgesteld

6.12,
tweede

lid

12.1, vijfde lid In afdeling 6.2 (artikel 6.2.1a) Bro is onder de
Omgevingswet uitvoering gegeven aan deze amvb-
grondslag. In hoofdstuk 8 van het Omgevingsbesluit wordt
uitvoering gegeven aan de vervangende grondslag in de
Omgevingswet.

Delegatie aan
college van
burgemeester en
wethouders

6.12,
derde lid

- De Omgevingswet kent geen specifieke delegatiebepaling
voor het verhaal van grondexploitatiekosten. Die
bevoegdheid wordt rechtstreeks neergelegd bij het bevoegd
gezag.

Gelijktijdige
bekendmaking
exploitatieplan met
onderliggende
besluit

6.12,
vierde lid

- In de nieuwe systematiek van de Omgevingswet is een
dergelijke bepaling overbodig. Immers, het exploitatieplan
is geen zelfstandig besluit meer bovenop het onderliggende
besluit.

Intergemeentelijk
exploitatieplan

6.12,
vijfde lid

- In de nieuwe systematiek van de Omgevingswet ontbreekt
een dergelijke bepaling. Dit laat onverlet dat in
voorkomende gevallen het bevoegd gezag een gezamenlijk
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besluit kan nemen met daarin ‘intergemeentelijke’ – dus per
gemeente identieke – exploitatieregels of –voorschriften. Er
is niet voorzien in overgangsrecht, omdat van deze
bevoegdheid op dit moment geen gebruik wordt gemaakt.

Inhoud van het
exploitatieplan

6.13 12.5 en
12.6

Het exploitatieplan uit de Wro bevat onder meer een kaart
van het exploitatiegebied en een exploitatieopzet. De
exploitatieregels of –voorschriften uit de Omgevingswet
kennen eveneens een duidelijke begrenzing van het
exploitatiegebied en een exploitatieopzet. Beide wettelijke
regelingen kennen een grondslag voor een nadere
uitwerking van de inhoud van de exploitatieopzet bij
algemene maatregel van bestuur.

Procedure
exploitatieplan

6.14 - In de nieuwe systematiek van de Omgevingswet is een
dergelijke bepaling overbodig. De exploitatieregels of
-voorschriften vormen geen zelfstandig besluit, maar volgen
de procedure voor het besluit waarvan zij deel uitmaken.
Voor zover de totstandkomingsprocedure (op onderdelen)
wijzigt, geldt voor lopende procedures het algemene
procedurele overgangsrecht in afdeling 4.1.

Periodieke
herziening
exploitatieplan

6.15 12.7 In de nieuwe systematiek van de Omgevingswet is de
herzieningsperiode verruimd van eens per jaar naar om het
jaar (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 538).

Begrenzing
kostenverhaal

6.16

12.8 In (hoofdstuk 8 van) het Omgevingsbesluit worden nadere
regels gesteld over grondexploitatie.

Verhaal van
exploitatiebijdrage
in omgevings-
vergunning voor het
bouwplan

6.17

Uitgiftecategorieën 
voor het bepalen
van de exploitatie-
bijdrage

6.18

Berekening
exploitatiebijdrage

6.19

Afrekening
exploitatiebijdrage

6.20 12.9 De regeling inclusief de termijn voor afrekening van de
exploitatiebijdrage na een herberekening blijft ongewijzigd.
De afrekening (nacalculatie) van de exploitatieregeling
wordt in de nieuwe systematiek van de Omgevingswet op
amvb-niveau geregeld in hoofdstuk 8 van het
Omgevingsbesluit. Net als onder de Wro vereist de
afrekening in de nieuwe systematiek van de Omgevingswet
een afzonderlijk besluit, waartegen beroep open staat. Voor
een afrekeningsbesluit dat op het moment van
inwerkingtreding van de Omgevingswet al in voorbereiding
respectievelijk al inwerking getreden is, geldt het
overgangsrecht in afdeling 4.1.

Sanctionering bij
overschrijding
betalingstermijn

6.21 12.11 De Omgevingswet kent een vergelijkbare regeling als de
Wro om de betaling van de exploitatiebijdrage te
garanderen. Zie de (in dit wetsvoorstel gewijzigde) tekst en
toelichting bij artikel 12.11. Door niet te voorzien in
overgangsrecht, kan de nieuwe regeling na
inwerkingtreding in voorkomende gevallen ook worden
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toegepast op een verschuldigde exploitatiebijdrage, die
onder de Wro is vastgesteld.

Verstrekken
financiële bijdrage

6.22 12.10 Deze bepaling blijft (met uitzondering van een enkele kleine
redactionele wijziging) ongewijzigd. Voor de aanspraak op
een bijdrage van de gemeente is geen overgangsrecht
nodig. Die aanspraak geldt conform het vigerende
exploitatieplan, waarvoor is voorzien in overgangsrecht (zie
hierboven bij artikel 6.12, eerste lid, Wro).

Exploitatie-
verordening

6.23 12.3 Artikel 6.23 Wro bepaalt dat de gemeenteraad een
verordening kan vaststellen voor de totstandkoming en de
inhoud van een (anterieure of posterieure) overeenkomst
over de grondexploitatie. Ook in de nieuwe systematiek van
de Omgevingswet kan voor het verhaal van grond-
exploitatiekosten gewerkt worden met zo’n overeenkomst 
(zie artikel 12.4).

Inhoud
overeenkomst over
grondexploitatie

6.24 12.4 Artikel 12.4 Omgevingswet is ontleend aan artikel 6.24 Wro
(met één relevante wijziging, zie Kamerstukken II 2013/14,
33 962, nr. 3, blz. 536). Voor op het moment van
inwerkingtreding van de Omgevingswet afgesloten
overeenkomsten wordt niet voorzien in overgangsrecht voor
de overeenkomst als zodanig (ze blijven immers gelden
zolang de contracterende partijen dat willen), maar wel
voor het daarop van toepassing zijnde recht (zie artikel
4.112).

Toepassing afdeling
6.4 Wro door
provincie of Rijk

6.25 12.3 In de nieuwe systematiek wordt de bevoegdheid tot
toepassing van de grondexploitatieregeling van hoofdstuk
12 rechtstreeks belegd bij het bevoegde gezag.
Grondexploitatieovereenkomsten die deel uitmaken van een
provinciaal of Rijksinpassingsplan of een door gedeputeerde
staten of de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
verleende omgevingsvergunning, liften mee met het
overgangsrecht voor het inpassingsplan of voor de
omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 7 Handhaving en toezicht op de uitvoering

Aanwijzing bevoegd
gezag handhaving

7.1,
eerste en
tweede lid

18.2 Bij de handhaving van de bij of krachtens de Omgevingswet
vervult – net als bij de Wro – het college van burgemeester
en wethouders een overwegende rol. Dit geldt in het
bijzonder voor het toezicht op de naleving van het
omgevingsplan (als één van de ‘overige gevallen’ als bedoeld 
in artikel 18.2, vijfde lid, Omgevingswet).

Toezichts- en
handhavings-
bevoegdheden en
kwaliteitseisen
uitvoering

7.1,
derde lid

hoofdstuk 18 Artikel 7.1 Wro verklaart grote delen van hoofdstuk 5 Wabo
van toepassing voor de handhaving van de Wro. Hoofdstuk 5
Wabo is - met enkele vooral redactionele wijzigingen -
overgenomen in hoofdstuk 18 van de Omgevingswet,
inclusief de nieuwe VTH-bepalingen (zie Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 56 en 238 en volgende). Zie
voorts afdeling 18.3 in hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel.

Verbod gebruik
grond of bouwwerk
in strijd met een
voorbereidings-
besluit of een

7.2,
onder a

- Binnen de systematiek van de Omgevingswet is afgezien van
dergelijke algemene of specifieke verbodsbepalingen, m.u.v.
paragraaf 5.1.1 en artikel 12.11. De Omgevingswet bevat
vele ge- en verboden, die allemaal bestuursrechtelijk en
strafrechtelijk gehandhaafd kunnen worden zonder zo’n 
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verklaring expliciete verbodsbepaling. Op het niveau van de
uitvoeringsregelgeving komen dergelijke expliciete
verbodsbepalingen wel frequent voor.

Verbod gebruik
grond of bouwwerk
in strijd met
krachtens de Wro
gestelde regels

7.2,
onder b

-

Hoofdstuk 8 Bezwaar en beroep

Afdeling 8.1 Bezwaar en beroep

Beperking
beroepsgronden

8.2,
eerste lid

16.85 Artikel 16.85 Omgevingswet voorziet in een eenduidige en
eenvoudige regeling van bundeling van beroep en vervangt
daarmee onderling verschillende regelingen van dit
onderwerp in de bestaande wetgeving (onder meer artikel
6.5 Wabo en de artikelen 8.2, eerste lid, en 8.3, vierde lid,
Wro).
Deze bestaande Wro-beperking van beroepsgronden lift mee
met het overgangsrecht voor lopende procedures (zie
afdeling 4.1).

Beslistermijn
Afdeling bestuurs-
rechtspraak

8.2,
tweede lid

16.87 De rechterlijke beslistermijn van twaalf maanden voor
beroep tegen een zestal ruimtelijke ordeningsbesluiten wordt
in de Omgevingswet gehalveerd tot zes maanden voor het
projectbesluit, dit onder andere naar aanleiding van de
positieve ervaringen (de haalbaarheid) van een verkorte
beslistermijn bij de Tracéwet en de Chw (zie Kamerstukken 
II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 187, 236, 263, 517-518 en
576-577).

Voorrangsregeling
beroepszaken
ruimtelijke besluiten

8.2,
derde lid

- Overgangsrecht voor deze bepaling zit verdisconteerd in de
term ‘oude recht’ blijft van toepassing op lopende 
procedures in afdeling 4.1.

Belanghebbende bij
besluit over
grondexploitatie

8.2,
vierde lid

- Overgangsrecht voor deze bepaling zit verdisconteerd in de
term ‘oude recht’ blijft van toepassing op lopende 
procedures in afdeling 4.1.

Aanmerken als één 
besluit voor beroep

8.3 16.85 Artikel 16.85 voorziet in een eenduidige en eenvoudige
regeling van bundeling van beroep en vervangt daarmee
onderling verschillende regelingen van dit onderwerp in de
bestaande wetgeving (onder meer artikel 6.5 Wabo en de
artikelen 8.2, eerste lid, en 8.3, vierde lid, Wro).

Opschortende
werking beroep
door voorlopige
voorziening

8.4 - Overgangsrecht voor deze bepaling zit verdisconteerd in de
term ‘oude recht’ blijft van toepassing op lopende 
procedures in afdeling 4.1.

Bestuurlijke lus 8.4a t/m
8.4f

- Voor nooit in werking getreden artikelen (zie
Kamerstukken I 2010/11, 31 546, nrs. G en H) hoeft niet
in overgangsrecht te worden voorzien.

Afdeling 8.2. Advisering inzake beroepen

Oprichten en
statuten StAB

8.5 17.10 De adviserende rol van de Stichting Advisering Bestuurs-
rechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) bij
beroepszaken wordt onder de Omgevingswet
gecontinueerd en verbreed van milieu en ruimtelijke
ordening naar de hele fysieke leefomgeving (zie
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, § 4.17.4 en blz. 

Deskundigenbericht 8.6
Onpartijdigheid en
onafhankelijkheid

8.7

Subsidie voor 8.8
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taakuitoefening
stichting

581). Voor lopende beroepszaken voor Wro-besluiten is het
voor het deskundigenbericht niet nodig om te voorzien in
(aanvullend) overgangsrecht.

Hoofdstuk 9 Planologische organen

Afdeling 9.1 Planologische commissies

Provinciale
planologische
commissie

9.1 - Een wettelijke plicht tot het instellen van provinciale
planologische commissie en het vaststellen van een
verordening voor zo’n commissie komt niet terug in de
Omgevingswet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, § 4.17.5). Met het intrekken van de Wro vervalt ook de 
verordening ex artikel 9.1, tweede lid, Wro van
rechtswege. Als een provinciebestuur de bestaande
commissie wil continueren na inwerkingtreding van de
Omgevingswet, dan zal het zelf tijdig moeten voorzien in
een hernieuwde vaststelling van de commissie en
verordening. Als krachtens de huidige verordening een
adviesplicht geldt voor een op het moment van
inwerkingtreding van de Omgevingswet in voorbereiding
zijnd planologisch besluit, dan blijft die adviesplicht gelden
krachtens het overgangsrecht met eerbiedigende werking
voor lopende procedures.

Afdeling 9.2 Ruimtelijk planbureau

Ruimtelijk
planbureau &
Begeleidings-
commissie

9.3,
9.4

- Afdeling 9.2 Wro, opgenomen in de Wet van 20 oktober
2006, houdende nieuwe regels voor de ruimtelijke ordening
(Stb. 2006, nr. 566), is nooit inwerking getreden. Het
Ruimtelijk Planbureau is in mei 2008 samengevoegd met het
Milieu- en Natuurplanbureau tot het Planbureau voor de
Leefomgeving. Dit planbureau is en wordt niet wettelijk
geregeld. De huidige regeling is opgenomen in het
Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu
2012. In artikel 20.18, eerste lid, van de Omgevingswet
wordt een taak opgedragen aan het Planbureau voor de
Leefomgeving.
Uiteraard hoeft voor een nooit inwerking getreden regeling
niet in overgangsrecht te worden voorzien.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Jaarplan en verslag
bestuursrechtelijke
handhaving

10.1 - Deze verplichting komt overeen met artikel 7.7 Besluit
omgevingsrecht. Een vergelijkbare bepaling zal worden
opgenomen in afdeling 13.2 van het Omgevingsbesluit.

Grondslag verlenen
toegang tot
terreinen en
gebouwen, niet
zijnde woningen

10.2 - Deze grondslag ziet op het verlenen van toegang aan
personen die geen toezichthouder zijn (als bedoeld in artikel
18.7 van de Omgevingswet). Op basis van deze grondslag
geldt de ‘Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel
69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening’ van
19 augustus 1966 (laatstelijk gewijzigd Stsc. 2008, 122).
Toegang kan worden verleend voor bijvoorbeeld een
inventarisatie van de feitelijke situatie voor het opstellen
van een bestemmingsplan of inpassingsplan. Van de
wettelijke grondslag in het tweede lid van artikel 10.2 is
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nooit gebruik gemaakt.
Grondslag opstellen
rijksbestemmings-
plan voor buiten
gemeentelijk of
provinciaal
ingedeeld gebied

10.3 - Op dit moment is geen rijksbestemmingsplan opgesteld of
in voorbereiding. Een rijksbestemmingsplan voor de
Noordzee is ooit wel overwogen (naar aanleiding van een
motie, zie Kamerstukken II 2010/11, 29 675, nr. 54), maar
hiervan is destijds afgezien (zie Kamerstukken II 2010/11,
29 675, nr. 118). De Omgevingswet kent niet een
‘rijksomgevingsplan’. Het Integraal Beheerplan Noordzee
(IBN) 2015 voorziet in deze coördinerende rol. Dit plan gaat 
deel uitmaken van de Nationale Omgevingsvisie
(strategische deel) resp. het nationale waterprogramma
(programmatisch deel met maatregelen).

Vrijstelling bij KB
van aanleg van
werken voor de
landsverdediging

10.4 19.19 Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in de
Omgevingswet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr.
3, blz. 597). Geen overgangsrecht voor dit KB is nodig. In
de Omgevingswet wordt ‘landsverdediging’ vervangen door: 
uitvoering van defensietaken.

Vrijstelling kosten
van legalisatie en
griffiekosten

10.5 - Een vergelijkbare bepaling is niet opgenomen in de
Omgevingswet.

Kosten van de
gemeente of de
provincie als gevolg
van de uitvoering
van de wet

10.6 - Een vergelijkbare bepaling is niet opgenomen in de
Omgevingswet.

Grondslag regels bij
algemene
maatregel van
bestuur ter
nakoming van
internationale
verplichtingen

10.7 4.20,
16.89,
20.4,
20.7,

20.9 en
23.1

De Omgevingswet bevat meerdere delegatiegrondslagen ter
implementatie van internationale verplichtingen bij
algemene maatregel van bestuur.

Grondslag nadere
regels bij algemene
maatregel van
bestuur voor een
goede uitvoering
van de Wro

10.8 - Een vergelijkbare brede delegatiegrondslag is niet
opgenomen in de Omgevingswet. De Omgevingswet kent
voldoende (toegesneden) delegatiegrondslagen om een
goede uitvoering zo nodig nader te reguleren.

Nahang algemene
maatregel van
bestuur

10.9 - In de Omgevingswet is geen nahangverplichting, maar een
voorhangverplichting opgenomen. Ook wordt het parlement
geïnformeerd over de inwerkingtreding van algemene 
maatregelen van bestuur (zie artikel 23.5, en de
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 4, blz. 6-7 en nr. 23,
blz. 3-4 en 8-9).

Vijfjaarlijkse
evaluatie Wro

10.10 - De Wro kent de (gangbare) evaluatietermijn van vijf jaar,
lopend vanaf de datum van inwerkingtreding: 1 juli 2008.
Gelet op het totstandkomingsproces en aanstaande
inwerkingtreding van de Omgevingswet is tweemaal een
zogenaamde ex-durante evaluatie uitgevoerd door het PBL.
De Omgevingswet heeft een ook een vijfjaarlijkse
evaluatieverplichting in artikel 23.9.

Nummering en
lettering

10.11 -
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Inwerkingtreding
Wro

10.12 -

Citeertitel 10.13 -
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n. Transponeringstabel Woningwet

Onderwerp /
Hoofdstuk

Artikel
Woningwet

Artikel
Omgevingswet

Toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Zorgplicht 1a 1.6, 1.7 De zorgplichtbepaling uit de Woningwet vervalt. In
de Omgevingswet is een zorgplicht voor een ieder
opgenomen. Daarnaast wordt artikel 1a van de
Woningwet deels (onderdeel bestaande bouw) als
een specifieke zorgplicht opgenomen in de
algemene maatregel van bestuur op grond van
artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Omgevingswet.

Hoofdstuk 2 Voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken, het gebruik,
het slopen en de welstand

Hoofdstuk II vervalt

Vergunning en
verbodsbepalingen voor
gebruik, in stand houden
van en slopen van
bouwwerken

1b 5.1, tweede lid,
aanhef en onder

a en

4.3, eerste lid,
aanhef en onder

a

Overgangsrecht wordt geregeld voor deze
vergunning in artikel 4.3 en in de
overgangsbepalingen voor de
omgevingsvergunning, artikel 4.13.

Op grond van de Omgevingswet kunnen bij
algemene maatregel van bestuur regels worden
gesteld over het gebruik en het in stand houden
van bouwwerken en sloopactiviteiten.

Voorschriften over
bouwwerken met het oog
op veiligheid,
gezondheid,
bruikbaarheid,
energiezuinigheid of
milieu

2, 3, 4, 5, 6 4.3, eerste lid,
aanhef en onder

a

Op grond van de Omgevingswet kunnen regels bij
algemene maatregel van bestuur worden gesteld
over bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het
gebruik en het in stand houden van bouwwerken.

Melding 2, derde lid 4.4, eerste lid Verbod om zonder voorafgaande melding aan het
bevoegd gezag een activiteit te verrichten.

De sloop- en gebruiksmelding worden opgenomen
in de algemene maatregel van bestuur op grond
van artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder a, van
de Omgevingswet.

Ontheffing 7 - Overgangsrecht wordt geregeld in artikel 4.3 en in
de overgangsbepalingen voor de ontheffing, artikel
4.13. Het betreft een besluit op aanvraag.

Artikel 7 is deels geïntroduceerd om experimenten 
mogelijk te maken. Artikel 23.3 van de
Omgevingswet bevat een algemene
experimenteerbepaling. De mogelijkheid voor een
aanvrager om ontheffing van de nieuwbouweisen
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te krijgen wordt opgenomen in de algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 4.3,
eerste lid, aanhef en onder a, van de
Omgevingswet. Het advies met instemmingsrol
wordt opgenomen in het Omgevingsbesluit.

Nadere voorschriften
voor duurzaam bouwen

7a 4.21, eerste lid,
onder c

Het betreft hier een verzoek van bevoegd gezag
om nadere voorschriften met het oog op duurzaam
bouwen te mogen stellen. In de algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 4.3,
eerste lid, aanhef en onder a, van de
Omgevingswet worden voorschriften met het oog
op duurzaamheid gesteld en gemeenten hebben de
mogelijkheid scherpere regels te stellen. Dat is de
maatwerkmogelijkheid, bedoeld in artikel 4.6,
tweede lid, van de Omgevingswet.

Artikel 7a is deels geïntroduceerd om experimenten 
mogelijk te maken. Artikel 23.3 van de
Omgevingswet bevat een algemene
experimenteerbepaling.

Bouwverordening 7b, 8, 11 - Overgangsrecht voor bouwverordeningen die van
kracht zijn, wordt opgenomen in het
Invoeringsbesluit. Regels die in een
bouwverordening staan, kunnen worden
opgenomen in een omgevingsplan.

De welstand 12, 12a, 12b,
12c

4.19 De bestaande welstandsnota wordt gelijkgesteld
met een beleidsregel. Het overgangsrecht wordt
geregeld in artikel 4.114.

Hoofdstuk 3 Bijzondere bepalingen

Aanschrijving voor
treffen voorzieningen
met betrekking tot de
staat van een bouwwerk

13           - In de algemene maatregel van bestuur op grond
van artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder a, van
de Omgevingswet worden regels opgenomen t.a.v.
het treffen van voorzieningen met betrekking tot
de staat van een bouwwerk.

Hoofdstuk 6 Bestuursrechtelijke handhaving

Bestuursrechtelijke
handhaving
bouwregelgeving

92 18.1,
18.2,
18.4 en
18.5

Overgangsrecht voor bestuurlijke sanctiebesluiten is
geregeld in artikel 4.23 in samenhang met artikel 4.22.

Bestuurlijke boete 92a 18.12 Bestuurlijke boete voor het bevoegd gezag, voor
overtredingen van de algemene regels over de
bouwactiviteit, de sloopactiviteit en het gebruiken en in
stand houden van bouwwerken, als in de twee jaar
voorafgaand aan de overtreding een eerdere overtreding
van die regels heeft plaatsgehad. Bij herhaaldelijke
overtreding wordt een bestuurlijke boete opgelegd. Het
overgangsrecht uit artikel 4.23 in samenhang met artikel
4.22 is van toepassing.
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Toezicht op de naleving
van bouwregelgeving

93 18.1,
18.6,
18.6a en
18.7

Regels betreffende het toezicht zijn opgenomen in
hoofdstuk 18, artikelen 18.1, 18.6, 18.6a en 18.7

Hoofdstuk 7 Voorzieningen in geval van buitengewone omstandigheden

Hoofdstuk VII vervalt

Voorschriften bouwen in
geval van buitengewone
omstandigheden

101, 101a,
102, 103

19.17 en 19.18 De artikelen in hoofdstuk VII zien op voorschriften
op het gebied van bouwen in het geval van
buitengewone omstandigheden. Vergelijkbare
voorschriften zijn opgenomen in de artikelen 19.17
en 19.18 van de Omgevingswet.

Hoofdstuk 8 Dwang- en strafbepalingen

Openbare verkoop
overblijvende materialen

104 - Het is niet langer nodig regels te stellen voor
openbare verkoop van overblijvende materialen
nadat toepassing van bestuursdwang heeft geleid
tot het slopen van een bouwwerk.

Hoofdstuk 9 Slot- en overgangsbepalingen

Aanwijzen werken ten
behoeve van
landsverdediging

116 19.19 Bij of krachtens de Omgevingswet gestelde regels
of voorschriften vinden geen toepassing. De
reguliere weg om een activiteit te verrichten, wordt
niet gevolgd.

Verhouding tussen
publiek- en privaatrecht

122 23.7 De bepaling geeft de grens aan waarbinnen de
gemeente ten aanzien van bouwregelgeving geen
rechtshandelingen naar burgerlijk recht kan
verrichten. Artikel 23.7 bevat een vergelijkbare
bepaling.
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