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In dit document zijn de hoofdstukken Overgangsrecht opgenomen uit de: 

- Invoeringsbesluit Omgevingswet: hoofdstuk 8 (Stb. 2020, 400) 

- Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet: hoofdstuk 3 (Stb. 2020, 557) 

- Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet: hoofdstuk 3 (Stb. 2021, 98) 

- Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet: hoofdstuk 2 (Stb. 2021, 22) 

De tekst van deze hoofdstukken is in zwart opgenomen. 

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (Stb. 2020, 532) bevat geen 

overgangsrecht. 

 

In het document zijn wijzigingen en aanvullingen verwerkt uit de volgende publicaties: 

1. Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 (Stb. 2022, 172): de artikelen V, onderdelen E tot en met 

H, en VI, onderdeel E – tekstkleur lavendel 

2. Besluit wijziging Waterbesluit en Omgevingsbesluit in verband met de overdracht van areaal, 

het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met actualisatie van de indicatoren voor de goede 

ecologische waterkwaliteit alsmede het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Stb. 2022, 

486): artikel IV – tekstkleur bruin 
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INVOERINGSBESLUIT OMGEVINGSWET: HOOFDSTUK 8 OVERGANGSRECHT  

 

AFDELING 8.1 OVERGANGSBEPALINGEN PER ONDERWERP  

 

Artikel 8.1.1 (melding, kennisgeving, andere informatieverplichting)  

1. Dit artikel is van toepassing op meldingen en kennisgevingen van een activiteit op grond van:  

a. het Activiteitenbesluit milieubeheer;  

b. het Besluit algemene regels milieu mijnbouw;  

c. het Besluit externe veiligheid buisleidingen;  

d. het Besluit lozing afvalwater huishoudens;  

e. het Besluit lozen buiten inrichtingen;  

f. het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;  

g. het Besluit ontgrondingen in rijkswateren;  

h. het Besluit risico’s zware ongevallen 2015;  

i. het Bouwbesluit 2012;  

j. het Mijnbouwbesluit;  

k. het Waterbesluit;  

l. de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.  

2. Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet is gedaan, en als op die activiteit na de inwerkingtreding van die wet een 

verbodsbepaling als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Omgevingswet van toepassing is, 

geldt als een melding van die activiteit als bedoeld in dat lid.  

3. Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet is gedaan, en als voor die activiteit na de inwerkingtreding van die wet op grond 

van artikel 4.3, eerste lid, van de Omgevingswet een andere informatieverplichting dan een 

melding geldt, geldt als een verstrekking van gegevens en bescheiden over die activiteit.  

4. Een aanvraag om een ontheffing of vergunning voor een activiteit die voor de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet is ingediend, en als op die activiteit na de inwerkingtreding van die wet een 

verbodsbepaling als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Omgevingswet van toepassing is, 

geldt als een melding van die activiteit als bedoeld in dat lid. Artikel 4.3 van de Invoeringswet 

Omgevingswet is in dat geval niet van toepassing.  

 

Artikel 8.1.2 (jaarlijkse verstrekking van gegevens)  

1. Het oude recht blijft van toepassing op het verstrekken van gegevens, bedoeld in de artikelen 

3.16n, tweede lid, 3.68, eerste lid, en 3.73, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, 

over het kalenderjaar dat voorafgaat aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

2. Het oude recht blijft van toepassing op het verstrekken van gegevens, bedoeld in artikel 6.11d 

van het Waterbesluit, over het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de 

Omgevingswet in werking treedt.  

3. Het oude recht blijft van toepassing op het verstrekken van gegevens, bedoeld in artikel 3a.8 

van het Besluit lozen buiten inrichtingen, over het kalenderjaar dat voorafgaat aan het 

kalenderjaar waarin de Omgevingswet in werking treedt.  

 

Artikel 8.1.3 (melding ongewoon voorval)  

1. Dit artikel is van toepassing op meldingen van een ongewoon voorval op grond van:  

a. het Activiteitenbesluit milieubeheer;  

b. het Besluit algemene regels milieu mijnbouw;  

c. het Besluit externe veiligheid buisleidingen;  

d. het Besluit lozen buiten inrichtingen;  

e. het Waterbesluit;  

f. de Waterwet;  

g. de Wet milieubeheer.  

2. Een melding van een ongewoon voorval die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 

gedaan en waarop na de inwerkingtreding van die wet op grond van artikel 4.3, eerste lid, van de 



Omgevingswet een verplichting tot het informeren van het bevoegd gezag over een ongewoon 

voorval van toepassing is, geldt als een verstrekking van gegevens en bescheiden over dat voorval.  

 

Artikel 8.1.4 (gelijkwaardige maatregel)  

1. Dit artikel is van toepassing op besluiten waarmee toestemming wordt verleend voor het treffen 

van een andere maatregel van gelijkwaardig niveau op grond van het:  

a. Activiteitenbesluit milieubeheer;  

b. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013;  

c. Besluit lozing afvalwater huishoudens;  

d. Besluit lozen buiten inrichtingen; of  

e. Waterbesluit.  

2. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit is ingediend, 

waarmee toestemming wordt verleend voor het treffen van een andere maatregel van 

gelijkwaardig niveau, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt.  

3. Een besluit waarbij is bepaald dat met een andere maatregel dan de voorgeschreven maatregel 

ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming wordt bereikt en dat onherroepelijk is, geldt 

als een toestemming als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet.  

 

Artikel 8.1.5 (maatwerkvoorschriften, nadere voorschriften, nadere voorwaarden of 

maatregelen)  

1. Dit artikel is van toepassing op besluiten tot het stellen van maatwerkvoorschriften of nadere 

voorschriften, het opleggen van nadere voorwaarden of het nemen van maatregelen op grond van:  

a. het Activiteitenbesluit milieubeheer;  

b. het Besluit algemene regels milieu mijnbouw;  

c. het Besluit externe veiligheid buisleidingen;  

d. het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;  

e. het Besluit lozing afvalwater huishoudens;  

f. het Besluit lozen buiten inrichtingen;  

g. het Bouwbesluit 2012;  

h. het Vuurwerkbesluit;  

i. het Waterbesluit; of  

j. de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.  

2. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit tot het stellen 

van maatwerkvoorschriften is ingediend, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit 

onherroepelijk wordt.  

3. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerp van een besluit tot het stellen 

van maatwerkvoorschriften of het opleggen van nadere voorwaarden ter inzage is gelegd op de 

voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, blijft het 

oude recht van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt.  

4. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een besluit tot het stellen van 

maatwerkvoorschriften of nadere voorschriften, het opleggen van nadere voorwaarden of het 

nemen van maatregelen, toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet 

bestuursrecht of het besluit is bekendgemaakt, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit 

onherroepelijk wordt.  

5. Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften of nadere voorschriften, het opleggen van 

nadere voorwaarden, of het nemen van maatregelen dat onherroepelijk is, geldt als: a. een besluit 

tot het stellen van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet, voor 

zover die voorschriften of nadere voorwaarden gaan over een onderwerp waarvoor het bevoegd 

gezag maatwerkvoorschriften kan stellen als bedoeld in dat artikel; of b. een besluit tot het 

verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning als op grond van artikel 4.5, derde lid, 

van de Omgevingswet is bepaald dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld omdat over 

een onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning kan worden verbonden.  

6. Als sprake is van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14 van de 

Invoeringswet Omgevingswet en voor die activiteit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften onherroepelijk is, geldt dat besluit als het 



verbinden van voorschriften aan die omgevingsvergunning als krachtens artikel 4.5, derde lid, van 

de Omgevingswet is bepaald dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld als over het 

onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning kan worden verbonden.  

 

Artikel 8.1.6 (uitzondering of voorwaarde van toepassing op activiteit)  

1. Dit artikel is van toepassing op activiteiten waarvoor uitzonderingen zijn opgenomen of 

voorwaarden zijn gesteld voor de toepassing van een bepaling:  

a. op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer;  

b. op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen;  

c. in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; of  

d. in het Besluit lozen buiten inrichtingen.  

2. Als op een activiteit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een bepaling niet van 

toepassing is, omdat die activiteit valt onder een uitzondering op die bepaling, blijft die 

uitzondering, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog twee 

kalenderjaren na de inwerkingtreding van die wet op die activiteit van toepassing, mits die 

activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals die werd verricht voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

3. Als op een activiteit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een bepaling niet van 

toepassing is, omdat de aan die activiteit gestelde voorwaarde niet van toepassing is, blijft die 

voorwaarde, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nog twee 

kalenderjaren na de inwerkingtreding van die wet van toepassing als een aan die activiteit gestelde 

voorwaarde.  

4. Het tweede en derde lid zijn alleen van toepassing op die activiteiten die in hoofdstuk 3 van het 

Besluit activiteiten leefomgeving zijn aangewezen.  

 

Artikel 8.1.7 (vergunningvoorschriften complexe bedrijven)  

1. De volgende regels over milieubelastende activiteiten gelden als voorschriften verbonden aan 

een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het 

Besluit activiteiten leefomgeving:  

a. regels over de voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in paragraaf 4.28;  

b. regels over het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39;  

c. regels over het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40; en  

d. regels over het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.101.  

2. De artikelen 4.403, 4.492, 4.503 en 4.1026 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn in die 

gevallen niet van toepassing.  

 

Artikel 8.1.8 (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege uitstroomvoorziening)  

Aan de geldigheid van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14 van de 

Invoeringswet Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een 

waterstaatswerk in beheer bij het Rijk die bestaat uit het in stand houden van een 

uitstroomvoorziening, bedoeld in artikel 6.39, tweede lid, 6.53, tweede lid, 7.48, tweede lid, of 

7.58, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, is geen termijn verbonden.  

 

Artikel 8.1.9 (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege lozingsactiviteit)  

Aan de geldigheid van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14 van de 

Invoeringswet Omgevingswet voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam als 

bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is geen termijn verbonden.  

 

Artikel 8.1.10 (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege beperkte milieutoets)  

Aan de geldigheid van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14 van de 

Invoeringswet Omgevingswet voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.13, 

3.106, eerste lid, onder a, b, c, d, e of f, 3.115, onder c, 3.125, eerste lid, onder c, 3.130, onder a, 

b, c, d, e, h of i, 3.137, 3.153, 3.164, 3.174, 3.202, 3.281 of 3.332, van het Besluit activiteiten 

leefomgeving, is geen termijn verbonden.  

 



AFDELING 8.2 OVERGANGSBEPALINGEN PER INGETROKKEN OF GEWIJZIGD BESLUIT  

 

§ 8.2.1 Overgangsbepaling Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken  

 

Artikel 8.2.1 (beperkingenbesluiten gemeentelijke monumenten)  

Artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken in samenhang met het onderdeel van de bijlage bij dat artikellid met de 

vermelding van artikel 149 van de Gemeentewet en de daarbij behorende beschrijving onder de 

categorie Gemeentewet, zoals dat onderdeel luidde voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, blijft tot het in artikel 22.4 van de Omgevingswet bedoelde tijdstip van toepassing 

op een beperkingenbesluit als bedoeld in dat onderdeel.  

 

§ 8.2.2 Overgangsbepalingen Activiteitenbesluit milieubeheer  

 

Artikel 8.2.2 (regels gemeentelijke verordeningen)  

Een verordening als bedoeld in artikel 2.17, zevende lid, in samenhang met artikel 2.17a, vijfde lid, 

2.18, vijfde lid, 2.19a, tweede lid, 2.21, eerste of tweede lid, 3.63, vijfde lid of 3.148, tweede lid 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer die van kracht is, blijft uiterlijk tot een bij koninklijk besluit 

te bepalen tijdstip gelden.  

 

Artikel 8.2.3 (informeren emissie zeer zorgwekkende stof)  

Artikel 5.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving treedt in werking met ingang van 1 januari 

van het kalenderjaar na het kalenderjaar waarin het Besluit activiteiten leefomgeving in werking is 

getreden. Tot dat tijdstip blijft artikel 2.4, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals 

dat luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, van toepassing.  

 

§ 8.2.3 Overgangsbepaling Besluit algemene regels milieu mijnbouw  

 

Artikel 8.2.4 (instemming en lopende procedure)  

1. Een instemming voor een activiteit als bedoeld in de artikelen 5a en 8a van het Besluit algemene 

regels milieu mijnbouw die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning voor die activiteit 

als bedoeld in artikel 3.321 van het Besluit activiteiten leefomgeving.  

2. Voorschriften, beperkingen of voorwaarden als bedoeld in artikel 5b van het Besluit algemene 

regels milieu mijnbouw die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan een instemming 

zijn verbonden, gelden als vergunningvoorschriften als bedoeld in paragraaf 5.1.4 van de 

Omgevingswet.  

3. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een instemming voor een 

activiteit als bedoeld in artikel 5a of 8a van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw is 

ingediend, blijft het oude recht van toepassing totdat het besluit onherroepelijk wordt.  

 

§ 8.2.4 Overgangsbepaling Besluit Erfgoedwet archeologie  

 

Artikel 8.2.5 (gemeentelijke monumenten en voorbeschermde gemeentelijke 

monumenten)  

1. Voor de toepassing van artikel 2.2, tweede lid, onder d, van het Besluit Erfgoedwet archeologie 

wordt onder gemeentelijk monument respectievelijk voorbeschermd gemeentelijk monument ook 

verstaan een monument of archeologisch monument dat voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet op grond van een gemeentelijke verordening is aangewezen respectievelijk waarop, 

voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is.  

2. Het eerste lid is van toepassing:  

a. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het 

omgevingsplan daaraan nog niet de functieaanduiding gemeentelijk monument is gegeven; 

en  



b. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is 

aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het 

omgevingsplan daaraan nog niet de functieaanduiding gemeentelijk monument is gegeven 

of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om 

die functie-aanduiding te geven.  

 

§ 8.2.5 Overgangsbepaling Besluit externe veiligheid buisleidingen  

 

Artikel 8.2.6 (nadeelcompensatie Besluit externe veiligheid buisleidingen)  

1. Het oude recht blijft van toepassing op een verzoek om schadevergoeding dat wordt ingediend 

binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, als voor de inwerkingtreding van die 

wet schade is veroorzaakt door een onherroepelijk besluit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen.  

2. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet:  

a. een aanvraag om een besluit als bedoeld in het eerste lid is ingediend,  

b. een ontwerp van een ambtshalve te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid ter inzage is 

gelegd, of  

c. voor een ambtshalve te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid toepassing is gegeven 

aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht of een ambtshalve te nemen besluit is 

bekendgemaakt, en het besluit onherroepelijk wordt na de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet,  

blijft het oude recht van toepassing op een verzoek om schadevergoeding, veroorzaakt door dat 

besluit, als dat is ingediend binnen vijf jaar nadat het besluit is vastgesteld.  

3. Het oude recht blijft van toepassing op het verzoek om schadevergoeding tot het besluit op dat 

verzoek onherroepelijk wordt en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding 

volledig is betaald.  

4. Afdeling 4.1 van de Invoeringswet Omgevingswet is in die gevallen niet van toepassing.  

 

§ 8.2.6 Overgangsbepaling Besluit externe veiligheid inrichtingen  

 

Artikel 8.2.7 (veiligheidscontour)  

1. Als een veiligheidscontour als bedoeld in artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

is vastgelegd in een onherroepelijk besluit, geldt dat besluit als deel van het omgevingsplan als 

bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet.  

2. De beoordelingsregels, bedoeld in artikel 10 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals 

dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijven op een veiligheidscontour 

van toepassing tot:  

a. het omgevingsplan onherroepelijk voorziet in een risicogebied externe veiligheid; of  

b. het bevoegd gezag besluit om de veiligheidscontour niet als risicogebied externe veiligheid 

vast te leggen in het omgevingsplan.  

 

§ 8.2.7 Overgangsbepalingen Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden  

 

Artikel 8.2.8 (beschikking)  

1. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een beschikking als bedoeld in de 

artikelen 12, eerste lid, en 37, eerste lid, van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht of 

de beschikking is bekendgemaakt, blijft het oude recht toepassing tot de beschikking 

onherroepelijk wordt. Artikel 4.5 van de Invoeringswet Omgevingswet is in dat geval niet van 

toepassing.  

2. Een beschikking als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, en 37, eerste lid, van het Besluit 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden die onherroepelijk is, geldt als een 

besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet, 

voor zover die beschikking gaat over een onderwerp waarvoor het bevoegd gezag 

maatwerkvoorschriften kan stellen als bedoeld in dat artikel.  



 

Artikel 8.2.9 (zwemwaterprofiel)  

Een zwemwaterprofiel als bedoeld in artikel 44c, eerste lid, van het Besluit hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden dat van kracht is, geldt als een zwemwaterprofiel als 

bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving. § 8.2.8 Overgangsbepaling 

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009  

 

Artikel 8.2.10 (monitoringsprogramma)  

Een monitoringsprogramma als bedoeld in artikel 13 van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring 

water 2009 dat van kracht is, geldt als een monitoringsprogramma als bedoeld in artikel 10.14b 

van het Besluit kwaliteit leefomgeving.  

 

§ 8.2.9 Overgangsbepaling Besluit omgevingsrecht  

 

Artikel 8.2.11 (regels gemeentelijke verordening interferentiegebied)  

Een verordening als bedoeld in artikel 2.2b, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht die van 

kracht is, blijft tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip gelden.  

 

§ 8.2.10 Overgangsbepalingen Besluit risico’s zware ongevallen 2015  

 

Artikel 8.2.12 (aanwijzing domino-effecten Seveso-inrichting)  

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 

geldt als een aan een omgevingsvergunning verbonden voorschrift als bedoeld in artikel 8.38 van 

het Besluit kwaliteit leefomgeving.  

 

Artikel 8.2.13 (bestuurlijk sanctiebesluit, bestuurlijke boete)  

1. Als voor de inwerkingtreding van afdeling 13.3 van het Omgevingsbesluit een overtreding van 

een bij of krachtens het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 gestelde verplichting heeft 

plaatsgevonden, is aangevangen of het gevaar voor een dergelijke overtreding klaarblijkelijk 

dreigde, en voor de inwerkingtreding van die afdeling een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die 

overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van 

toepassing tot het tijdstip waarop:  

a. de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is 

gelegd;  

b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen; of  

c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:  

1°. de last volledig is uitgevoerd;  

2°. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of  

3°. de last is opgeheven.  

2. Als voor de inwerkingtreding van afdeling 13.3 van het Omgevingsbesluit een bestuurlijke boete 

als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 is opgelegd, 

blijft het oude recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is 

geworden of is ingetrokken.  

 

Artikel 8.2.14 (Arbeidsomstandighedenwet: waarschuwing)  

Een waarschuwing als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 

2015 geldt als een waarschuwing als bedoeld in artikel 13.28, eerste lid, van het Omgevingsbesluit.  

 

Artikel 8.2.15 (Arbeidsomstandighedenwet: eis tot naleving en bevel tot stillegging)  

Als voor de inwerkingtreding van afdeling 13.3 van het Omgevingsbesluit in verband met de niet-

naleving van een bij of krachtens het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 gestelde verplichting 

een eis tot naleving als bedoeld in artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet of een bevel tot 

stillegging van het werk als bedoeld in artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet is opgelegd, 

blijft het oude recht van toepassing tot het tijdstip waarop:  



a. de beschikking onherroepelijk is geworden, volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd; 

of  

b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen.  

 

§ 8.2.10a Overgangsbepaling Besluit ruimtelijke ordening  

 

Artikel 8.2.15a (regels gemeentelijke doelgroepenverordeningen)  

Een verordening als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder d, e of j, van het Besluit ruimtelijke 

ordening die van kracht is, blijft uiterlijk tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip gelden. 

 

§ 8.2.11 Overgangsbepaling Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet  

 

Artikel 8.2.16 (experiment)  

Op experimenten als bedoeld in paragraaf 3 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet die op 

grond van artikel 4.30 van de Invoeringswet Omgevingswet berusten op artikel 23.3 van die wet, 

wordt hetgeen bepaald is in het derde lid, onder a, b, c, f en i, van dat artikel geacht besloten te 

liggen in de oorspronkelijke aanwijzing van die experimenten.  

 

§ 8.2.11a Overgangsbepaling Besluit veiligheidsregio’s  

 

Artikel 8.2.16a (aanwijzing bedrijfsbrandweer)  

Voor een aanwijzing als inrichting die over een bedrijfsbrandweer moet beschikken, op grond van 

artikel 31, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, geldt de begrenzing van die inrichting als de begrenzing van de locatie waarop de 

aanwijzing om te beschikken over een bedrijfsbrandweer van toepassing is, bedoeld in artikel 7.3, 

derde lid, van het Besluit veiligheidsregio’s. 

 

§ 8.2.12 Overgangsbepalingen Bouwbesluit 2012  

 

Artikel 8.2.17 (gelijkwaardige oplossing)  

Een gelijkwaardige oplossing voor bouwwerken of het gebruik daarvan als bedoeld in artikel 1.3, 

eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 geldt als een toestemming als bedoeld in artikel 4.7, eerste 

lid, van de Omgevingswet.  

 

Artikel 8.2.18 (langdurig overgangsrecht Bouwbesluit)  

1. Afdeling 4.11 van het Bouwbesluit 2003 zoals die afdeling luidde voor 1 april 2012 blijft tot 1 

april 2022 van toepassing, tenzij in het op het bouwen van toepassing zijnde omgevingsplan 

voorschriften over de stallingruimte voor fietsen zijn opgenomen.  

2. Op een route als bedoeld in artikel 3.98 van het Besluit bouwwerken leefomgeving waarop voor 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet artikel 9.2, achtste lid, van het Bouwbesluit 2012 van 

toepassing was, blijft het oude recht van toepassing.  

 

§ 8.2.13 Overgangsbepalingen Stortbesluit bodembescherming  

 

Artikel 8.2.19 (gedoogplichtbeschikking)  

Een gedoogplichtbeschikking als bedoeld in artikel 15 van het Stortbesluit bodembescherming die 

onherroepelijk is, geldt als een gedoogplichtbeschikking als bedoeld in artikel 10.13a van de 

Omgevingswet.  

 

Artikel 8.2.20 (experiment duurzaam stortbeheer)  

Hoofdstuk IIIa van het Stortbesluit bodembescherming blijft van toepassing op het experiment 

duurzaam stortbeheer totdat uitvoering is gegeven aan artikel 17f van dat hoofdstuk.  

 

§ 8.2.14 Overgangsbepaling Waterbesluit  

 



Artikel 8.2.21 (initiële beoordeling, omschrijving goede milieutoestand en milieudoelen)  

1. De op grond van artikel 8.1a, eerste lid, van het Waterbesluit vastgestelde initiële beoordeling, 

geldt als de op grond van artikel 3.1, aanhef en onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving 

vastgestelde initiële beoordeling.  

2. De op grond van artikel 8.1a, tweede lid, van het Waterbesluit vastgestelde goede 

milieutoestand, geldt als de op grond van artikel 3.1, aanhef en onder b, van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving vastgestelde goede milieutoestand.  

3. De op grond van artikel 8.1a, tweede lid, van het Waterbesluit vastgestelde milieudoelen en 

bijbehorende indicatoren, gelden als de op grond van artikel 3.1, aanhef en onder c, van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving vastgestelde milieudoelen en bijbehorende indicatoren.  

 

AFDELING 8.3 OVERGANGSBEPALINGEN PER INGETROKKEN OF GEWIJZIGDE WET  

 

§ 8.3.1 Overgangsbepaling Waterwet  

 

Artikel 8.3.1 (verslag veiligheid primaire waterkeringen)  

Artikel 11.15 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en artikel 10.28a van het Omgevingsbesluit 

treden in werking met ingang van 1 januari van het eerste kalenderjaar na het kalenderjaar waarin 

het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in werking zijn getreden. Tot dat 

tijdstip blijft artikel 2.12, eerste lid, van de Waterwet, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet, en de regels die bij of krachtens deze bepaling zijn gesteld van toepassing.1 
1 artikel 8.3.1 treedt niet in werking (Technisch inwerkingtredingsbesluit lid 29, onder c) 

 

§ 8.3.2 Overgangsbepalingen Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden  

 

Artikel 8.3.2 (ontheffing)  

1. Een besluit tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden dat onherroepelijk is, geldt als een besluit tot het 

stellen van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet, voor zover die 

ontheffing gaat over een onderwerp waarvoor het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan 

stellen als bedoeld in dat artikel.  

2. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit tot het 

verlenen van een ontheffing is ingediend, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit 

onherroepelijk wordt.  

 

Artikel 8.3.3 (aanwijzing zwemlocatie)  

Een besluit tot het aanwijzen van een locatie als bedoeld in artikel 10b, tweede lid, van de Wet 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden dat onherroepelijk is, geldt als een 

besluit tot het aanwijzen van een zwemlocatie als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving.  

 

§ 8.3.3 Overgangsbepaling Wet milieubeheer  

 

Artikel 8.3.4 (emissies EG-verordening PRTR en het PRTR-protocol)  

De artikelen 5.8 tot en met 5.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving treden in werking met 

ingang van 1 januari van het eerste kalenderjaar na het kalenderjaar waarin het Besluit activiteiten 

leefomgeving in werking is getreden. Tot dat tijdstip blijft titel 12.3 van de Wet milieubeheer, zoals 

deze luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de regels die bij of krachtens deze 

titel zijn gesteld van toepassing. 

 

  



AANVULLINGSBESLUIT GELUID OMGEVINGSWET: HOOFDSTUK 3 OVERGANGSRECHT 

 

AFDELING 3.1 OVERGANGSRECHT WET GELUIDHINDER  

 

ARTIKEL IX (HOGERE-WAARDEBESLUITEN)  

Een onherroepelijk besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder geldt als deel van 

het omgevingsplan als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet.  

 

AFDELING 3.2 OVERGANGSRECHT WET MILIEUBEHEER  

 

ARTIKEL X (WERKING EN NALEVING GELUIDPRODUCTIEPLAFONDS)  

1. Als een besluit waarbij toepassing is gegeven aan artikel 3.46, eerste lid, van het Besluit 

kwaliteit leefomgeving gelden:  

a. een besluit tot vaststelling of wijziging van een geluidproductieplafond als bedoeld in artikel 

11.36, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer waarvan de werking overeenkomstig 

dat artikel is opgeschort, voor de in dat besluit vastgestelde of gewijzigde 

geluidproductieplafonds;  

b. een besluit tot vaststelling of wijziging van een geluidproductieplafond of een tracébesluit 

als bedoeld in artikel 11.36, derde lid, van de Wet milieubeheer, waarin een gebied is 

aangegeven als bedoeld in dat artikel, voor de geluidproductieplafonds die in dat gebied 

zijn gelegen;  

c. een vrijstelling als bedoeld in artikel 11.45, zesde lid, van de Wet milieubeheer, voor de 

onder die vrijstelling vallende geluidproductieplafonds;  

d. een besluit tot verlaging van geluidproductieplafonds als bedoeld in artikel 11.63, derde lid, 

van de Wet milieubeheer, voor de in dat besluit verlaagde geluidproductieplafonds;  

e. een besluit als bedoeld in artikel IV, eerste lid, van de Wet van 10 februari 2017 tot 

wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de 

verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele 

technische verduidelijkingen (Stb. 2017, 57), en waarvoor de in artikel IV, tweede lid, van 

die wet bedoelde mededeling is gedaan, voor de geluidproductieplafonds die in die 

mededeling zijn aangegeven;  

f. een vrijstelling als bedoeld in artikel XI, achtste lid, van de Invoeringswet 

geluidproductieplafonds, voor de onder die vrijstelling vallende geluidproductieplafonds.  

2. De volgende bepalingen van de Wet milieubeheer blijven van toepassing op de volgende 

geluidproductieplafonds:  

a. op de in het eerste lid, onder a, bedoelde geluidproductieplafonds: artikel 11.36, eerste lid;  

b. op de in het eerste lid, onder b en e, bedoelde geluidproductieplafonds: artikel 11.36, 

vierde en vijfde lid;  

c. op de in het eerste lid, onder c, bedoelde geluidproductieplafonds: artikel 11.45, zesde lid; 

d. op de in het eerste lid, onder d, bedoelde geluidproductieplafonds: artikel 11.63, derde 

lid.  

 

AFDELING 3.3 OVERGANGSRECHT SANERING  

 

ARTIKEL XI (BEKOSTIGING SANERING TEN LASTE RIJK)  

1. De kosten van het treffen van geluidbeperkende en geluidwerende maatregelen komen ten laste 

van het Rijk, voor zover:  

a. het betreft geluidgevoelige gebouwen, bedoeld in artikel 15.2, tweede lid, van het 

Omgevingsbesluit, die zijn vermeld op de lijst, bedoeld in het eerste lid van dat artikel;  

b. niet op andere wijze in deze kosten wordt voorzien;  

c. in geval van geluidbeperkende maatregelen: de maatregelen voldoen aan paragraaf 

3.5.4.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbij:  



1°. voor de toepassing van de artikelen 12.12, eerste lid, en 12.13, eerste lid, van dat 

besluit in artikel 3.50, eerste lid, onder b, onder 3°, van dat besluit in plaats van «de 

standaardwaarde, bedoeld in tabel 3.34» wordt gelezen: «70 dB»;  

2°. voor de toepassing van artikel 12.13a, eerste lid, van dat besluit in artikel 3.50, eerste 

lid, onder b, onder 3°, van dat besluit in plaats van «de standaardwaarde, bedoeld in tabel 

3.34» wordt gelezen: «65 dB voor een weg buiten een krachtens de Wegenverkeerswet 

1994 vastgestelde bebouwde kom of 70 dB voor een weg binnen die bebouwde kom»;  

3°. voor de toepassing van artikel 3.48 van dat besluit onder «geluidgevoelig cluster» 

wordt verstaan: een of meer geluidgevoelige gebouwen die zijn vermeld op de lijst, 

bedoeld in artikel 15.2 van het Omgevingsbesluit, die een significante verlaging van het 

geluid door een weg of spoorweg ondervinden door een aaneengesloten geluidbeperkende 

maatregel.  

d. een verzoek daarvoor voor 1 januari 2040 bij Onze Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat is ingediend; en  

e. het jaarlijks door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat vast te stellen 

subsidieplafond toereikend is.  

2. Als een op grond van de artikelen 12.12 tot en met 12.13a van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving vastgestelde maatregel ook wordt getroffen met een ander oogmerk dan het 

terugbrengen van het geluid, bedoeld in die artikelen, kan Onze Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat bepalen dat de subsidie voor die maatregel wordt verstrekt op basis van 

normbedragen.  

 

ARTIKEL XII (AANWIJZING SANERINGSPROJECTEN)  

De saneringsprojecten, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, aanhef en onder b, van de Aanvullingswet 

geluid Omgevingswet, zijn de projecten waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 

artikel een subsidie is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling sanering 

verkeerslawaai. 

 

  



AANVULLINGSBESLUIT BODEM OMGEVINGSWET: HOOFDSTUK 3 OVERGANGSRECHT 

 

ARTIKEL XV (OVERGANGSRECHT MELDING GRAVEN)  

1. Een melding als bedoeld in artikel 28 van de Wet bodembescherming, die voor de 

inwerkingtreding van dit besluit is gedaan, als op de activiteit in die melding na de 

inwerkingtreding van dit besluit een verbodsbepaling als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de 

Omgevingswet van toepassing is, geldt als een melding van die activiteit als bedoeld in paragraaf 

4.120 van het Besluit activiteiten leefomgeving.  

2. Een melding als bedoeld in artikel 28 van de Wet bodembescherming, die voor de 

inwerkingtreding van dit besluit is gedaan, als op de activiteit in die melding na de 

inwerkingtreding van dit besluit op grond van artikel 4.3, eerste lid, van de Omgevingswet een 

andere informatieverplichting dan een melding van toepassing is, geldt als een verstrekking van 

informatie over die activiteit als bedoeld in paragraaf 4.119 of 4.120 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving.  

 

ARTIKEL XVI (OVERGANGSRECHT VOOR HET TOEPASSEN VAN BOUWSTOFFEN, GROND 

OF BAGGERSPECIE EN VOOR OVERIGE HANDELINGEN MET BOUWSTOFFEN)  

1. Het oude recht blijft van toepassing op het voor toepassing in Nederland of voor 

handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden hebben, vervoeren of aan een ander ter 

beschikking stellen van IBC-bouwstoffen of het toepassen van IBC-bouwstoffen, uitgezonderd AVI-

bodemas, in een werk waarvoor voor de inwerkingtreding van de artikelen I en VII van dit besluit 

een melding is gedaan op grond van artikel 32, tweede lid, van het Besluit bodemkwaliteit, tot zes 

maanden na de inwerkingtreding van de artikelen I en VII van dit besluit.  

2. Het oude recht blijft van toepassing op het aangebracht houden van bouwstoffen, grond of 

baggerspecie die voor de inwerkingtreding van de artikelen I en VII van dit besluit zijn aangebracht 

of die met toepassing van in dit artikel opgenomen overgangsrecht na de inwerkingtreding van de 

artikelen I en VII van dit besluit zijn aangebracht.  

3. Als voor de inwerkingtreding van de artikelen I en VII van dit besluit, een melding is gedaan op 

grond van artikel 42, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit voor het toepassen van grond of 

baggerspecie voor het verondiepen en dempen van een oppervlaktewaterlichaam, bedoeld in 

artikel 35, eerste lid, onder d, van het Besluit bodemkwaliteit, blijft, als het een diepe plas betreft 

die is ontstaan als gevolg van zandwinning, grindwinning of kleiwinning of een dijkdoorbraak, op 

het toepassen van grond of baggerspecie in de diepe plas het oude recht van toepassing tot drie 

jaar na de inwerkingtreding van de artikelen I en VII van dit besluit.  

4. Baggerspecie uit een watergang mag tot twee jaar na de inwerkingtreding van de artikelen I en 

VII van dit besluit ook over de aan de watergang grenzende percelen worden verspreid als wordt 

voldaan aan het oude recht.  

5. Als met toepassing van artikel 33b in samenhang met hoofdstuk 4, afdeling 1, paragraaf 2, van 

het Besluit bodemkwaliteit, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van artikel VII van dit besluit, 

een gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld voor het toepassen van mijnsteen en mijnsteen 

dat is vermengd met ten hoogste 80 gewichtsprocent grond of baggerspecie, geldt het oude recht 

tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.  

6. Een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel 4.14 van de Invoeringswet 

Omgevingswet voor een lozingsactiviteit die bestaat uit het opvullen van een diepe plas voor het 

bevorderen van de natuurwaarde of recreatieve waarde van de diepe plas, het ontwikkelen tot 

landbodem voor het verwezenlijken van bedrijventerreinen, woningbouwStaatsblad 2021 98 111 

locaties, landbouwgronden, natuurgronden of recreatieterreinen of het stabiliseren van wanden, 

bedoeld in artikel 3.48p van het Besluit activiteiten leefomgeving, zoals dat luidt na 

inwerkingtreding van artikel I van dit besluit, geldt voor een termijn van drie jaar na de 

inwerkingtreding van artikel I van dit besluit.  

7. Een melding die is gedaan voor het tijdelijk opslaan of toepassen van grond of baggerspecie op 

grond van artikel 42, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit, zoals dat luidde voor de 

inwerkingtreding van artikel VII, geldt als een melding op grond van artikel 4.1248, eerste lid, of 

artikel 4.1266, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving zoals dat luidt na 

inwerkingtreding van artikel I van dit besluit.  



8. Een melding die is gedaan voor het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen op grond 

van artikel 33b in samenhang met artikel 42, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit zoals dat 

luidde voor inwerkingtreding van artikel VII, geldt als een melding op grond van artikel 4.1282, 

eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving zoals dat luidt na inwerkingtreding van artikel I 

van dit besluit.  

9. Als in verband met de invoering van dit besluit bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit komen 

te vervallen, waarin een overgangsrechtelijke bepaling was opgenomen, blijft die 

overgangsrechtelijke bepaling van toepassing tot die is uitgewerkt. 

 

  



AANVULLINGSBESLUIT NATUUR OMGEVINGSWET: HOOFDSTUK 2 OVERGANGS- EN 

INVOERINGSBEPALINGEN 

 

ARTIKEL IV (OVERGANGSRECHT)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet om 

zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt niet voor activiteiten 

als bedoeld in de artikelen 11.37, eerste lid, 11.39, eerste lid, 11.46, eerste lid, 11.47, eerste lid, 

en 11.54, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, die aantoonbaar worden uitgevoerd 

in overeenstemming met de wijze die is beschreven in een gedragscode als bedoeld in artikel 3.31, 

eerste lid, of 9.6, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming, zoals deze artikelen luidden 

onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 3.1 van de Aanvullingswet natuur 

Omgevingswet, waarvoor een goedkeuring van Onze Minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit geldt, totdat de periode waarvoor de goedkeuring geldt is verstreken of de 

goedkeuring wordt ingetrokken.  

2. De artikelen 11.126 en 11.129, eerste en tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving 

zijn niet van toepassing op het vellen van houtopstanden en herbeplanten die aantoonbaar worden 

uitgevoerd in overeenstemming met de wijze die is beschreven in een gedragscode als bedoeld in 

artikel 4.4, eerste lid, onder d, van de Wet natuurbescherming, zoals dat artikel luidde onmiddellijk 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 3.1 van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, 

waarvoor een goedkeuring van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geldt, 

totdat de periode waarvoor de goedkeuring geldt is verstreken of de goedkeuring wordt 

ingetrokken.  

3. Zolang in het omgevingsplan geen bebouwingscontour jacht is aangewezen, geldt de bij besluit 

van de gemeenteraad aangewezen bebouwde kom, bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van de Wet 

natuurbescherming, zoals dat artikel luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van 

artikel 3.1 van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, als bebouwingscontour jacht.  

4. Zolang in het omgevingsplan geen bebouwingscontour houtkap is aangewezen, geldt de bij 

besluit van de gemeenteraad aangewezen bebouwde kom, bedoeld in artikel 4.1, onder a, van de 

Wet natuurbescherming, zoals dat artikel luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding 

van artikel 3.1 van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, als bebouwingscontour houtkap.  

5. Artikel 11.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is van toepassing op degene 

voor wie voor inwerkingtreding van dit besluit een verplichting tot herbeplanting is ontstaan op 

grond van artikel 4.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, zoals dat artikel luidde 

onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 3.1 van de Aanvullingswet natuur 

Omgevingswet.  

6. Artikel 11.129, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is van toepassing op degene 

voor wie voor inwerkingtreding van dit besluit een verplichting tot vervanging van herbeplanting is 

ontstaan op grond van artikel 4.3, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, zoals dat artikel 

luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 3.1 van de Aanvullingswet 

natuur Omgevingswet.  

7. Onherroepelijke ontheffingen als bedoeld in de artikelen 3.25, vierde lid, 3.40 en 4.5, eerste lid, 

en 4.9 van de Wet natuurbescherming, zoals deze artikelen luidden onmiddellijk voorafgaand aan 

de inwerkingtreding van artikel 3.1 van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, gelden als 

maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 11.31, tweede lid, respectievelijk artikel 11.119, tweede 

lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.  

8. Vrijstellingen als bedoeld in de artikelen 3.25, vierde lid, en 4.5, vierde lid, van de Wet 

natuurbescherming, zoals deze artikelen luidden onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding 

van artikel 3.1 van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, gelden als maatwerkregels als 

bedoeld in artikel 11.117, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.  

9. Het besluit tot aanwijzing van gebieden als nationaal park, neergelegd in artikel 2 van de 

Regeling aanwijzing nationale parken, zoals dat artikel luidde onmiddellijk voorafgaand aan het 

tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onder A, geldt als besluit als bedoeld in artikel 2.44, 

derde lid, van de Omgevingswet en artikel 3.68 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.  

10. Een register waarin stikstofdepositieruimte is geregistreerd op grond van artikel 5.5a van de 

Wet natuurbescherming, zoals dat artikel luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding 



van artikel 3.1 van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, geldt als register als bedoeld in 

artikel 11.71 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

 

 

 


