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In dit document zijn de hoofdstukken Overgangsrecht opgenomen uit de: 

- Invoeringsregeling Omgevingswet: hoofdstuk 4 (Stcrt. 2020, 64380) 

- Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet: hoofdstuk 4 (Stcrt. 2021, 15868) 

- Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet: hoofdstuk 4 (Stcrt. 2021, 28102) 

- Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet: hoofdstuk 4 (Stcrt. 2021, 31421) 

- Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet: hoofdstuk 3 (Stcrt. 2021, 34636) 

De tekst van deze hoofdstukken is in zwart opgenomen. 

 

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

1. Regeling van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 31 januari 2022, 

nr. 2022-0000037155, tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in 

verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van 

de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen: artikel II (Stcrt. 2022, 3912) – tekstkleur paars 

2. Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 25 augustus 2022, nr. 

IENW/BSK-2022/188025, tot wijziging van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet 

vanwege het toevoegen van de maatregel ‘Diffractor, niet geplaatst op een geluidscherm of 

geluidwal’: artikel 1, onderdeel A (Stcrt. 2022, 21976) – tekstkleur groen 
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INVOERINGSREGELING OMGEVINGSWET: HOOFDSTUK 4 OVERGANGSRECHT  

 

AFDELING 4.1 OVERGANGSBEPALINGEN PER INGETROKKEN REGELING  

 

§ 4.1.1 Overgangsbepalingen Regeling Bouwbesluit 2012  

 

Artikel 4.1.1 (onderzoeksplicht galerijflats)  

Artikel 5.11. van de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, blijft van toepassing op galerijflats als bedoeld in dat artikel.  

 

Artikel 4.1.2 (onderzoeksplicht gebouwen met zwembaden)  

Artikel 5.12. van de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, blijft van toepassing op gebouwen als bedoeld in dat artikel. 653 Staatscourant 

2020 nr. 64380 3 december 2020  

 

Artikel 4.1.2a (onderzoeksplicht breedplaatvloeren)  

Artikel 5.13. van de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, blijft van toepassing op gebouwen als bedoeld in dat artikel. 

 

Artikel 4.1.3 (aanwijzing exameninstellingen)  

1. Een aanwijzing als exameninstelling als bedoeld in artikel 3a.3, eerste lid, van de Regeling 

Bouwbesluit 2012 die onherroepelijk is, geldt als een aanwijzing als bedoeld in artikel 5.25 van de 

Omgevingsregeling.  

2. Als een aanwijzing niet onherroepelijk is, blijft het oude recht daarop van toepassing tot zij 

onherroepelijk wordt.  

 

§ 4.1.2 Overgangsbepaling Regeling energieprestatie gebouwen  

 

Artikel 4.1.4 (aanwijzing exameninstellingen)  

1. Een aanwijzing als exameninstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling 

energieprestatie gebouwen die onherroepelijk is, geldt als een aanwijzing als bedoeld in artikel 

5.12 van de Omgevingsregeling.  

2. Als een aanwijzing niet onherroepelijk is, blijft het oude recht daarop van toepassing tot zij 

onherroepelijk wordt.  

 

§ 4.1.3 Overgangsbepalingen Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen  

 

Artikel 4.1.5 (melding ongewoon voorval)  

Een melding van een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder h en i, van de 

Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen geldt als het informeren over een ongewoon voorval 

als bedoeld in artikel 9.14 van het Besluit activiteiten leefomgeving.  

 

Artikel 4.1.6 (melding)  

Een melding van een activiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling 

omgevingsregime hoofdspoorwegen geldt als een melding van die activiteit als bedoeld in artikel 

9.21, eerste lid, 9.32, eerste lid, 9.39, eerste lid, of 9.45, eerste lid, van het Besluit activiteiten 

leefomgeving.  

 

Artikel 4.1.7 (maatwerkvoorschriften)  

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

maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling omgevingsregime 

hoofdspoorwegen 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.  

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

van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Regeling omgevingsregime 



hoofdspoorwegen is ingediend, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit onherroepelijk 

wordt.  

3. Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften dat onherroepelijk is, geldt als:  

a. een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 9.10, eerste lid, 

van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover die voorschriften 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, voor zover 

die voorschriften gaan over een onderwerp waarover voorschriften aan een 

omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 9 van het Besluit activiteiten leefomgeving 

kunnen worden verbonden.  

 

§ 4.1.4 Overgangsbepaling Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming  

 

Artikel 4.1.8 (experiment duurzaam stortbeheer)  

Hoofdstuk 5a van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming blijft van toepassing op 

het experiment duurzaam stortbeheer totdat uitvoering is gegeven aan artikel 17f van het 

Stortbesluit bodembescherming.  

 

§ 4.1.5 Overgangsbepalingen Waterregeling  

 

Artikel 4.1.9 (melding ongewoon voorval)  

Een melding van een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 6.8, onder b, van de Waterregeling 

geldt als het informeren over een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 6.12 of 7.12 van het 

Besluit activiteiten leefomgeving.  

 

Artikel 4.1.10 (maatwerkvoorschriften)  

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

van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 6.15, eerste lid, of 6.17, derde lid, van de 

Waterregeling 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.  

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

maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 6.15, eerste lid, of 6.17, derde lid, van de 

Waterregeling 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. 

3. Een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften dat onherroepelijk is, geldt als:  

a. een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, 

of 7.7, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover die voorschriften 

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, voor zover 

die voorschriften gaan over een onderwerp waarover voorschriften aan een 

omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 of 7 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving kunnen worden verbonden.  

 

Artikel 4.1.11 (verzoek om nadere informatie)  

Een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 6.14, derde lid, van de Waterregeling geldt als een 

verzoek om informatie als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, of 7.11, eerste lid, van het Besluit 

activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om een beperkingengebiedactiviteit met betrekking 

tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk.  

 

AFDELING 4.2 OVERGANGSBEPALINGEN PER INGETROKKEN WET  

 

§ 4.2.1 Overgangsbepaling Tracéwet  



 

Artikel 4.2.1 (aanwijzing vergevorderde projecten Tracéwet)  

1. Projecten als bedoeld in artikel 4.45, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet waarvan 

van de beslissing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Tracéwet voor de inwerkingtreding van 

afdeling 5.2 van de Omgevingswet is kennisgegeven en waarvan de verkenning in een 

vergevorderd stadium is, zijn de projecten, genoemd in bijlage I.  

2. Projecten als bedoeld in artikel 4.45, tweede lid, van de Invoeringswet Omgevingswet die op 

grond van artikel III, tweede lid, van de Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Tracéwet 

met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten 

(Stb. 2011, 595) zijn aangewezen en waarvan de verkenning in een vergevorderd stadium is, zijn 

de projecten, genoemd in bijlage II. 

 

  



AANVULLINGSREGELING GELUID OMGEVINGSWET: HOOFDSTUK 4 OVERGANGSRECHT  

 

Artikel 4.1 (overgangsrecht herberekenen: geluidproductieplafonds rijkswegen en 

hoofdspoorwegen)  

1. Volgens de bijlagen IVe, IVf en IVg worden herberekend:  

a. de op het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet 

vastgestelde geluidproductieplafonds;  

b. de geluidproductieplafonds die onder de werking van artikel 3.1, eerste lid, onder a en d, of 

3.3, tweede lid, onder c, van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet vallen; en  

c. de geluidproductieplafonds die zijn opgenomen in een ontwerptracé-besluit dat op of na het 

tijdstip van inwerkingtreding van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet ter inzage is 

gelegd.  

2. Bij het herberekenen van de geluidproductieplafonds, bedoeld in het eerste lid, onder a, worden 

de geluidbrongegevens, behorende bij het onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van 

de Aanvullingswet geluid Omgevingswet geldende geluidproductieplafond gebruikt.  

3. Bij het herberekenen van de geluidproductieplafonds, bedoeld in het eerste lid, onder b en c, 

worden de geluidbrongegevens gebruikt die horen bij de in die onderdelen genoemde 

geluidproductieplafonds.  

4. In afwijking van het tweede lid kunnen voor wegen, voor de situatie waarop het 

geluidproductieplafond als omgevingswaarde is gebaseerd:  

a. verschillende bronregisterlijnen uit het geluidregister worden gecombineerd tot één 

geluidbronregisterlijn, gelegen in het midden van de rijbaan; en  

b. geactualiseerde gegevens worden gebruikt voor de ligging van de geluidbronregisterlijnen 

die horen bij geluidproductieplafonds die zijn vastgesteld op basis van artikel 11.45, eerste 

lid, van de Wet milieubeheer.  

5. Bij het herberekenen van het geluidproductieplafond van een spoorweg is het 

geluidproductieplafond als omgevingswaarde niet lager dan 52,0 dB, als:  

1°. het geluidproductieplafond na 1 juli 2012 niet is gewijzigd, anders dan om de redenen, 

bedoeld in artikel 11.47, eerste lid, onder a en b, van de Wet milieubeheer; en  

2°. er geen geluidbeperkend werk of bouwwerk aanwezig is dat is geplaatst om het geluid door 

de spoorweg op een geluidgevoelig gebouw te beperken.  

 

Artikel 4.2 (overgangsrecht gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid 

industrieterreinen)  

Als voor een industrieterrein nog geen geluidproductieplafond als omgevingswaarde is vastgesteld, 

wordt bij het bepalen van het gecumuleerde geluid als bedoeld in artikel 3.25 en het gezamenlijke 

geluid als bedoeld in artikel 3.26 uitgegaan van de op grond van de Wet geluidhinder, zoals die 

gold onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Aanvullingswet geluid 

Omgevingswet, ten hoogste toegestane geluidbelasting van het industrieterrein, uitgedrukt in 

Lden.  

 

Artikel 4.3 (overgangsrecht maatregelpunten)  

1. Bij de toepassing van artikel XI, eerste lid, aanhef en onder c, van het Aanvullingsbesluit geluid 

Omgevingswet: 

a. blijft artikel 3.29 van de Omgevingsregeling buiten toepassing en wordt het aantal 

maatregelpunten bepaald volgens bijlage I; en 

b. blijft artikel 3.49, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving buiten toepassing voor 

een diffractor die niet is geplaatst op een geluidscherm of geluidwal. 

2. De maatregelpunten omvatten het totaal van de maatregelpunten van bestaande en nieuw te 

treffen geluidbeperkende maatregelen waarvoor maatregelpunten gelden, ten opzichte van een 

weg of spoorweg in de situatie zonder maatregelen, bedoeld in artikel 3.48 van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving.  

3. Bij het toepassen van tabel 2 van bijlage I wordt de hoogte van een geluidscherm of geluidwal 

bepaald ten opzichte van de bovenkant van het spoor of de kantstreep van de weg aan de zijde 

van het scherm.  



4. Voor de toepassing van bijlage I wordt verstaan onder: geluidgevoelig cluster: geluidgevoelig 

cluster als bedoeld in artikel XI, eerste lid, onder c, onder 3°, van het Aanvullingsbesluit geluid 

Omgevingswet; saneringsgebouw: geluidgevoelig gebouw dat is vermeld op de lijst, bedoeld in 

artikel 15.2 van het Omgevingsbesluit.  

 

Artikel 4.4 (overgangsrecht verbeelding van activiteiten op industrieterreinen op 

geografische kaarten)  

Totdat het omgevingsplan voor een industrieterrein onherroepelijk voorziet in een 

geluidaandachtsgebied dat is vastgesteld op grond van artikel 3.31 van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving, worden in afwijking van artikel 12.78, aanhef en onder b, van de 

Omgevingsregeling, onverminderd de onderdelen a, c en d, van dat artikel, activiteiten op 

industrieterreinen als bedoeld in artikel 11.50, eerste lid, onder c, onder 1°, van het Besluit 

kwaliteit leefomgeving, op geografische kaarten weergegeven door verbeelding van de zone rond 

het industrieterrein, vastgesteld op grond van artikel 40 van de Wet geluidhinder. 

  



AANVULLINGSREGELING BODEM OMGEVINGSWET: HOOFDSTUK 4 OVERGANGSRECHT  

 

Artikel 4.1 (Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen)  

Een analyserapport als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling gebruik 

meststoffen, dat voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is opgesteld, geldt als een 

rapportage als bedoeld in artikel 9.36, tweede lid, van de Omgevingsregeling. 

  



AANVULLINGSREGELING NATUUR OMGEVINGSWET: HOOFDSTUK 4 OVERGANGSRECHT  

 

Artikel 4.1 (erkenning oude ringen en merktekenen)  

Een ring die of een ander merkteken dat rechtmatig is aangebracht voor de inwerkingtreding van 

deze regeling en, voor zover van toepassing, in overeenstemming is met de cites-basisverordening 

en de citesuitvoeringsverordening wordt beschouwd als een ring of merkteken als bedoeld in deze 

regeling. 

  



AANVULLINGSREGELING GRONDEIGENDOM OMGEVINGSWET: HOOFDSTUK 3 OVERGANGSRECHT  

 

§ 3.1 Overgangsbepaling Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol  

 

Artikel 3.1 (uitkering ter bestrijding van kosten)  

Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een uitkering als bedoeld in 

de Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol is ingediend, blijft het oude recht van 

toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt en, bij goedkeuring van de aanvraag, de 

goedgekeurde uitkering volledig is betaald of de uitkering is komen te vervallen. 


