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Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat, de Staatssecretaris van Financiën, de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [datum] 

tot aanvulling en wijziging van de Omgevingsregeling, intrekking en wijziging van 

andere regelingen en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de 

Omgevingswet (Invoeringsregeling Omgevingswet) 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat, de Staatssecretaris van Financiën, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de 

Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid; 

 

Gelet op de richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht, de richtlijn luchtkwaliteit, de richtlijn 

omgevingslawaai, de richtlijn storten afvalstoffen, de richtlijn winningsafval en het 

werelderfgoedverdrag;  

 

Gelet op het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Besluit detectie radioactief besmet schroot, het 

Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013, het Besluit investeringsplan en 

kwaliteit elektriciteit en gas, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, het Besluit 

kostenverevening reductie C02-emissies glastuinbouw, het Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, de artikelen 8.47, vijfde lid, 8.48, vijfde lid, 

8.53, vijfde lid, 8.55, vijfde lid, 8.56, tweede lid, 8.57, derde lid, 8.57a, vierde lid, 8.57b, vierde 

lid, 8.59, tweede lid, 8.62c, vijfde lid, 8.62h, derde lid, 8.62i, derde lid, 8.62l, vierde lid, 8.66, 

derde lid, en 8.68, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit melden 

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, het Besluit politiegegevens, het Besluit stimulering 

duurzame energieproductie, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, het Besluit 

vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, het Drinkwaterbesluit, de Drinkwaterwet, de Erfgoedwet, 

het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, de artikelen 5.37, onder b en c, en 

6.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, de artikelen 2.17, onder k en l, 2.27, onder c, 2.45, 

onder n, en 3.1 van de Invoeringswet Omgevingswet, de Invorderingswet 1990, het Kaderbesluit 

nationale EZ-subsidies, het Kaderbesluit subsidies I en M, de Kaderwet subsidies I en M, de 

Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat, de Landbouwwet, de Leegstandwet, de Meststoffenwet, 

het Mijnbouwbesluit, de Mijnbouwwet, de artikelen 2.15, derde en vierde lid, 2.20, tweede en 

derde lid, 2.21, eerste lid, 2.21a, eerste lid, 2.24, tweede lid, 4.1, tweede lid, 4.3, derde lid, 5.34, 

tweede lid, 13.1, tweede lid, 16.55, tweede lid, 16.88, derde en vierde lid, 18.21, eerste lid, 

19.10, eerste lid, 19.11, 20.2, tweede lid, 20.3, eerste lid, 20.6, vierde lid, 20.14, zesde lid, 20.21, 

tweede en vierde lid, 20.25, tweede lid, 20.26, vierde lid, 20.28, derde lid, 20.29 en 20.30, aanhef 

en onder b, van de Omgevingswet, de Registratiewet 1970, het Reglement voor de binnenvisserij 

1985, de Spoorwegwet, het Stortbesluit bodembescherming, de Visserijwet 1963, het 

Vuurwerkbesluit, het Warmtebesluit, het Waterbesluit, het Waterschapsbesluit, de Waterwet, de 

Wegenverkeerswet 1994, de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, 

de Wet luchtvaart, de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, de Wet milieubeheer, de Wet op het 

BTW-compensatiefonds, de Wet taken meteorologie en seismologie, de Wet veiligheidsregio’s en 

de Wet vervoer gevaarlijke stoffen; 

 

Besluiten:  

 

HOOFDSTUK 1 AANVULLING EN WIJZIGING OMGEVINGSREGELING 
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Artikel 1.1 (Omgevingsregeling) 

 

De Omgevingsregeling wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In de hoofdstukken vervallen de in bijlage 1, onder A, bij deze regeling doorgestreepte delen en 

worden de in dat onderdeel onderstreepte delen op de daarbij aangegeven plaats ingevoegd.  

 

B 

 

De bijlagen worden als volgt gewijzigd: 

1. De in bijlage 1, onder B, bij deze regeling doorgestreepte delen van de bijlagen vervallen. 

2. De in dat onderdeel onderstreepte delen van de bijlagen worden op de daarbij aangegeven 

plaats ingevoegd. 

3. De in dat onderdeel opgenomen nieuwe bijlagen worden in de numerieke volgorde ingevoegd.  

 

HOOFDSTUK 2 WIJZIGING ANDERE REGELINGEN  

 

Artikel 2.1 (Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie) 

 

De Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het eerste lid, onder b, komt te luiden: 

b. de aanvraag van de omgevingsvergunning krachtens de Omgevingswet, indien de activiteit op 

grond van die wet vergunningplichtig is. 

 

2. Het vierde lid komt te luiden: 

4. Voor de uitvoering van het eerste lid worden omgevingsvergunningen voor een 

omgevingsplanactiviteit als bedoeld in de Omgevingswet waaraan een termijn is verbonden als 

bedoeld in artikel 5.36 van die wet niet in aanmerking genomen. 

 

B 

 

In artikel 2b, eerste lid, onder e, onder 2°, wordt “artikel 6:16d, eerste lid, onderdeel c, van het 

Waterbesluit” vervangen door “artikel 7.34, eerste lid, onder c, van het Besluit activiteiten 

leefomgeving”. 

 

C 

 

In artikel 2d, eerste lid, onder b, wordt “artikel 2, vijfde lid, of artikel 3, tweede lid, van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht” vervangen door “artikel 10.21, eerste lid, van de Omgevingswet”. 

Artikel 2.2 (Arbeidsomstandighedenregeling) 

 

De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 3.11, eerste lid, wordt “een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” vervangen door “een 



Notificatieversie Invoeringsregeling Omgevingswet 

3 
 

omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, 

aanhef en onder b, van de Omgevingswet” en vervalt “en de aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 40 van de Mijnbouwwet”.  

 

B 

 

In bijlage XII, onder bijlage 6, onder E.4, wordt “een omgevingsvergunning” vervangen door “een 

omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, 

aanhef en onder b, van de Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.3 (Besluit Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid 

bouwvoorschriften) 

 

Het Besluit Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel a wordt na “de Woningwet” ingevoegd “of ter zake van de regels over 

bouwactiviteiten of het in stand houden van bouwwerken gesteld bij of krachtens de 

Omgevingswet”. 

2. In onderdeel b wordt na “de Woningwet” ingevoegd “of de regels over bouwactiviteiten of het 

gebruik en het in stand houden van bouwwerken gesteld bij of krachtens de Omgevingswet”. 

 

B 

 

Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd: 

a. In onderdeel 1° wordt “omgevingsvergunning voor het bouwen of brandveilig gebruik” 

vervangen door “omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit”. 

b. In de onderdelen 2° en 3° wordt “melding brandveilig gebruik” vervangen door 

“gebruiksmelding”. 

c. In onderdeel 4° wordt na “de staat van bouwwerken” ingevoegd “of van de regels over 

bouwactiviteiten of het gebruik en het in stand houden van bouwwerken gesteld bij of krachtens 

de Omgevingswet”. 

2. Onderdeel b, onder 1°, komt te luiden: 

1°. het bevoegd gezag, en. 

 

C 

 

In artikel 5, eerste lid, wordt na “artikel 2 van de Woningwet” ingevoegd “en de regels over 

bouwactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken gesteld bij of krachtens 

de Omgevingswet”. 

 

D 

 

In artikel 10 wordt na “bouw- en sloopwerkzaamheden” ingevoegd “en de toepassing van de 

regels over bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van 

bouwwerken gesteld bij of krachtens de Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.4 (Besluit Beheer Haringvlietsluizen) 

 

In artikel 1a van het Besluit Beheer Haringvlietsluizen wordt “Hoofdstuk 4 van de Waterwet” 

vervangen door “artikel 3.9, tweede lid, onder e, van de Omgevingswet”.  
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Artikel 2.5 (Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 november 2014, 

houdende instelling van het Overlegplatform Bouwregelgeving en de Juridisch-

technische commissie (Stcrt. 2014, 34263) 

 

Artikel 1, eerste lid, van het Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 november 

2014, houdende instelling van het Overlegplatform Bouwregelgeving en de Juridisch-technische 

commissie (Stcrt. 2014, 34263) wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In onderdeel b wordt “de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” vervangen door “de 

Omgevingswet”. 

2. In onderdeel c wordt na “gegeven voorschriften” ingevoegd “of de bij of krachtens de 

Omgevingswet gestelde regels”. 

 

Artikel 2.6 (Drinkwaterregeling) 

 

De Drinkwaterregeling wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 10a, tweede lid, komt te luiden: 

2. In de risicobeoordeling wordt in ieder geval rekening gehouden met de monitoringsprogramma’s 

en de resultaten daarvan, die zijn vastgesteld overeenkomstig de artikelen 10.14b tot en met 

10.14g van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

 

B 

 

Artikel 16, zesde lid, vervalt. 

 

Artikel 2.7 (Instellingsbesluit Expertise Netwerk Waterveiligheid) 

 

In artikel 2, tweede lid, onder b, van het Instellingsbesluit Expertise Netwerk Waterveiligheid 

wordt “artikel 2.6 van de Waterwet” vervangen door “artikel 2.19, tweede lid, onder d, van de 

Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.8 (Mijnbouwregeling) 

 

De Mijnbouwregeling wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Paragraaf 1.4 vervalt.  

 

B 

 

Het opschrift van paragraaf 1.5 komt te luiden: 

 

§ 1.5. Aanvraag vergunning voor verkenningsonderzoek op land. 

 

C 

 

Artikel 1.5.1 vervalt.  

 

D 
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Het opschrift van paragraaf 1.6 komt te luiden: 

§ 1.6. Aanvraag ontheffingen mijnbouwwerken. 

 

E 

 

Artikel 1.6.1 vervalt. 

 

F 

 

Paragraaf 1.10 vervalt.  

 

G 

 

Paragraaf 1.12 vervalt.  

 

H 

 

Paragraaf 2.1 vervalt.  

 

I 

 

In de artikelen 11a.2.2 en 11a.2.3 wordt “hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer” vervangen door 

“afdeling 16.4 van de Omgevingswet”. 

 

J 

 

In artikel 11a.6.1, eerste lid, wordt “uiterlijk op het moment (…) 40 van de Mijnbouwwet 

ingediend” vervangen door “ingediend uiterlijk op het moment dat voor de voorgenomen 

productie-installatie een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende 

activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet wordt 

ingediend”. 

 

K 

 

De bijlagen 4 en 5 vervallen.  

 

L 

 

Bijlage 15 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Onderdeel B, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. Onderdeel e wordt als volgt gewijzigd: 

1°. In onderdeel 1° wordt “artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht” vervangen door “artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de 

Omgevingswet”. 

2°. Onderdeel 2° vervalt, onder vernummering van onderdeel 3° tot 2°. 

b. Onderdeel f wordt als volgt gewijzigd: 

1°. In onderdeel 1° wordt “artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht” vervangen door “artikel 5.1 tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de 

Omgevingswet”. 

2°. Onderdeel 2° vervalt, onder vernummering van onderdeel 3° tot 2°. 

2. Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd: 

a. Het tweede lid komt te luiden: 
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2. In het geval krachtens artikel 14.2 van de Omgevingsregeling een vergoeding verschuldigd is, 

wordt die vergoeding verhoogd met de bijkomende vergoeding van kosten, bedoeld in onderdeel 

E. 

b. In tabel 1 vervallen de categorieën B, E, F, G, en I. 

c. Tabel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. In onderdeel a wordt “het intrekken van een besluit” vervangen door “het intrekken van een 

besluit of het beoordelen van een melding” en wordt “artikel 161a, tweede lid, onderdelen b, c, en 

f tot en met j, van het besluit” vervangen door “artikel 161a, tweede lid, onderdelen b, f en g, van 

het besluit”. 

2°. De onderdelen i tot en met r, v tot en met y, cc, ii en jj vervallen. 

 

Artikel 2.9 (Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels) 

 

De Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 8, tweede lid, onder b, wordt “artikel 2.13 van de Regeling omgevingsrecht” vervangen 

door “artikel 7.15, eerste lid, onder b, van de Omgevingsregeling” en wordt “artikel 2.1, eerste lid, 

onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” vervangen door “artikel 5.1, tweede 

lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet”. 

 

B 

 

In artikel 12, eerste lid, onder b, wordt “artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht” vervangen door “artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de 

Omgevingswet”. 

 

C 

 

In het opschrift van bijlage 2 wordt “artikel 2.13 van de Regeling omgevingsrecht” vervangen door 

“artikel 7.15, eerste lid, onder b, van de Omgevingsregeling”. 

 

Artikel 2.10 (Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk) 

 

De Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de begripsomschrijving van externe ondersteuner wordt “consumentenvuurwerk” vervangen 

door “vuurwerk”. 

2. De begripsbepalingen “indoortheatervuurwerk” en “sterren” vervallen.  

 

B 

 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef van het eerste lid wordt “consumentenvuurwerk” vervangen door “vuurwerk dat 

ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik”. 

2. In het tweede, derde en vijfde lid wordt “Consumentenvuurwerk” vervangen door “Vuurwerk als 

bedoeld in het eerste lid”. 

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd: 

a. In de aanhef wordt “Consumentenvuurwerk” vervangen door “Vuurwerk als bedoeld in het 

eerste lid”.  

b. In onderdeel a wordt “consumentenvuurwerk” vervangen door “vuurwerk”.  
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4. In het zesde tot en met het negende lid wordt “consumentenvuurwerk” vervangen door 

“vuurwerk als bedoeld in het eerste lid”.   

 

C 

 

Artikel 4 vervalt.  

 

D 

 

In artikel 6 wordt “consumenten- en theatervuurwerk” vervangen door “vuurwerk dat ter 

beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik”. 

 

E 

 

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het opschrift wordt “Consumentenvuurwerk” vervangen door “Vuurwerk dat ter beschikking 

mag worden gesteld voor particulier gebruik”.   

2. In de voetnoot wordt “consumentenvuurwerk” vervangen door “vuurwerk dat ter beschikking 

mag worden gesteld voor particulier gebruik en”. 

 

F 

 

Bijlage III vervalt.  

 

Artikel 2.11 (Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen) 

 

In de artikelen 5, tweede lid, 7, vierde lid, 16, 28, eerste lid, 31, eerste lid, 32, aanhef, 32a, derde 

lid, 32h en 32j, tweede lid, van de Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen wordt “drijft” 

vervangen door “exploiteert”.  

 

Artikel 2.12 (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) 

 

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a. Grondslag 

Deze regeling berust mede op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  

 

B 

 

In artikel 12 wordt “een inrichting waar” vervangen door “een milieubelastende activiteit die 

betrekking heeft op het verwerken van” en vervalt “wordt verwerkt”. 

 

C 

 

Artikel 16, tweede en derde lid, komen te luiden: 

2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, bevat aanwijzingen voor verwerkers van afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur over de verschillende onderdelen en materialen van de 

apparatuur, en over de plaatsen in de apparatuur waar zich gevaarlijke stoffen en mengsels 

bevinden voor zover nodig voor die verwerkers om te kunnen voldoen aan deze regeling. 
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3. De informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in de vorm van handboeken of via elektronische 

media verstrekt aan degenen die de voorbereiding voor hergebruik verrichten of verwerkers van 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 

 

D 

 

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “meldt elk jaar voor 1 mei” vervangen door “verstrekt elk jaar voor 1 

mei gegevens over”. 

2. In het tweede lid wordt “bij de melding” vervangen door “bij de verstrekking van gegevens”. 

 

Artikel 2.13 (Regeling basisnet) 

 

De Regeling basisnet wordt als volgt gewijzigd:  

 

A 

 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het tweede lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid vervallen. 

2. De begripsbepalingen “Bevt”, “omgevingsvergunning” en “tracébesluit” vervallen. 

3. In de begripsomschrijving van minister wordt “Minister van Infrastructuur en Milieu” vervangen 

door “Minister van Infrastructuur en Waterstaat”. 

 

B 

 

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a 

Deze regeling berust mede op artikel 2.24, tweede lid, van de Omgevingswet. 

 

C 

In artikel 5, tweede lid, wordt “de dag van vaststelling van een tracébesluit of een besluit als 

bedoeld in artikel 2 van het Bevt” vervangen door “de dag van vaststelling van een projectbesluit 

of een omgevingsplan, de dag waarop een instructieregel als bedoeld in artikel 2.22 of 2.24 van de 

Omgevingswet wordt gesteld, de dag van verlening van een omgevingsvergunning voor een 

omgevingsplanactiviteit of de dag waarop een instructie als bedoeld in artikel 2.33 of 2.34 van de 

Omgevingswet wordt gegeven”. 

 

D 

 

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “artikel 5.1 van de Waterwet” vervangen door “artikel 2.39 van de 

Omgevingswet”. 

2. In het tweede lid, onder b, wordt “op de begrenzingslijnen zoals weergegeven op de kaart in 

bijlage III bij de Waterregeling” vervangen door “zoals geometrisch begrensd in artikel 2.2, 

tweede lid, van de Omgevingsregeling”. 

 

E 

 

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “de Tracéwet” vervangen door “artikel 2.19, derde lid, aanhef en onder 

a, onder 3°, van de Omgevingswet”. 

2. In het tweede lid wordt “artikel 16, eerste lid, van de Spoorwegwet” vervangen door “artikel 

2.19, derde lid, aanhef en onder a, onder 2°, van de Omgevingswet”. 
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3. In het derde lid wordt “de Tracéwet” vervangen door “artikel 2.19, tweede lid, onder a, van de 

Omgevingswet”. 

 

F 

 

De paragrafen 4 tot en met 7 vervallen. 

 

G 

 

De tabel in bijlage I wordt als volgt gewijzigd: 

1. Kolom 6 vervalt. 

2. Het opschrift van kolom 5 wordt gewijzigd in “Brandvoorschriftengebied”. 

 

H 

 

De tabel in bijlage II wordt als volgt gewijzigd: 

1. De kolommen 8 tot en met 13 vervallen. 

2. Het opschrift van kolom 7 wordt gewijzigd in “Brandvoorschriftengebied”. 

 

I 

 

In bijlage III vervalt de kolom “Vervoershoeveelheden t.b.v. berekening Groepsrisico (aantallen 

schepen met gevaarlijke stoffen)”. 

 

Artikel 2.14 (Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk) 

 

De Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel a wordt “consumentenvuurwerk” vervangen door “vuurwerk van categorie F1, F2 

of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter 

beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik”.  

2. In onderdeel b wordt “professioneel vuurwerk” vervangen door “vuurwerk van categorie F4 en 

ander vuurwerk dat daarmee wordt gelijkgesteld op grond van artikel 1.1.1, tweede lid, van het 

Vuurwerkbesluit”. 

 

B 

 

In artikel 2.4, tweede lid, wordt “200 kilogram consumentenvuurwerk onderscheidenlijk 20 

kilogram theatervuurwerk” vervangen door “200 kg vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op 

grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking 

mag worden gesteld voor particulier gebruik en 20 kg pyrotechnische artikelen voor 

theatergebruik”. 

 

C 

 

In artikel 3.2, eerste lid, wordt “consumentenvuurwerk” vervangen door “vuurwerk van categorie 

F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk 

dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik”. 

 

D 
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In artikel 3.3, eerste lid, wordt “professioneel vuurwerk” vervangen door “vuurwerk van categorie 

F4 en ander vuurwerk dat daarmee wordt gelijkgesteld op grond van artikel 1.1.1, tweede lid, van 

het Vuurwerkbesluit”. 

 

E 

 

In artikel 3.4 wordt “theatervuurwerk” vervangen door “pyrotechnische artikelen voor 

theatergebruik”, vervalt “van het vuurwerk” en wordt “het vuurwerk tot ontbranding wordt” 

vervangen door “de pyrotechnische artikelen tot ontbranding worden”. 

 

F 

 

In artikel 4.1 wordt “vuurwerk” vervangen door “vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor 

theatergebruik”. 

 

G 

 

Artikel 4.2 komt te luiden: 

 

Artikel 4.2 

Bij het tot ontbranding brengen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van pyrotechnische artikelen 

voor theatergebruik en vuurwerk die in de binnenruimte veilig kunnen worden gebruikt. 

 

Artikel 2.15 (Regeling beheer verpakkingen) 

 

De Regeling beheer verpakkingen wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Het opschrift van paragraaf 1 komt te luiden: 

 

§1. Begripsbepalingen en grondslag. 

 

B 

 

In paragraaf 1 wordt na artikel 1 een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a 

Deze regeling berust mede op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  

 

Artikel 2.16 (Regeling beheer batterijen en accu’s 2008) 

 

De Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1, onder o, van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 wordt “inrichting” 

vervangen door “locatie”.  

 

B 

 

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a 

Deze regeling berust mede op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  
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Artikel 2.17 (Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen) 

 

Artikel 3 van de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen wordt als volgt 

gewijzigd: 

1. In onderdeel a wordt “zorg voor het watersysteem” vervangen door “beheer van 

watersystemen”.  

2. In onderdeel b wordt “zorg voor het zuiveren van afvalwater” vervangen door “zuivering van 

stedelijk afvalwater” en wordt “artikel 3.4, eerste lid, van de Waterwet” vervangen door “artikel 

2.17, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2˚, van de Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.18 (Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo) 

 

In bijlage 3, paragraaf 1.10, onder K/BWI/6.1, paragraaf 1.11, onder K/BWI/7.1 en paragraaf 

1.12, onder K/BWI/8.1, bij de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo wordt “Bouwbesluit” 

vervangen door “Besluit bouwwerken leefomgeving”.  

 

Artikel 2.19 (Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen) 

 

Na artikel 1 van de Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen wordt een 

artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a 

Deze regeling berust mede op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  

 

Artikel 2.20 (Regeling Bibob-formulieren) 

 

De Regeling Bibob-formulieren wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 2, onder b, wordt “vergunningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” vervangen door “omgevingsvergunningen voor 

omgevingsplanactiviteiten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de 

Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit of het in stand houden van een bouwwerk of 

omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en 

onder a, van de Omgevingswet”. 

 

B 

 

In bijlage 2 wordt “vergunningen ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo”, 

“omgevingsvergunningen bouw ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo” en 

“bouwvergunningen” vervangen door “omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten als bedoeld 

in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet” en wordt 

“bouwvergunning(aanvraag)” vervangen door “aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 

bouwactiviteit”. 

 

C 

 

In bijlage 3 wordt “vergunningen ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo” en 

“omgevingsvergunningen bouw ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo” vervangen door 

“omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en 

onder a, van de Omgevingswet”.  

 

D 
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In bijlage 6 wordt “Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” 

vervangen door “Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a of b, of tweede lid, aanhef en onder a of 

b, van de Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.21 (Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen) 

 

De Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1 wordt “Minister van Infrastructuur en Milieu” vervangen door “Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat”.  

 

B 

 

In artikel 4, onder h, wordt “artikel 1, eerste lid, onder b, van dat besluit” vervangen door “artikel 

1 van dat besluit”. 

 

Artikel 2.22 (Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen) 

 

Onder vernummering van artikel 1 tot artikel 1a wordt na de aanhef van de Regeling criteria 

bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1 

 

Deze regeling berust op artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  

 

Artikel 2.23 (Regeling detectie radioactief besmet schroot) 

 

De Regeling detectie radioactief besmet schroot wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In de artikelen 1b en 6, tweede lid, wordt “inrichting drijft” vervangen door “milieubelastende 

activiteit verricht”. 

 

B 

 

In de bijlage wordt “binnen de inrichting” vervangen door “op de locatie waar de milieubelastende 

activiteit wordt verricht” en wordt “inrichting drijft” vervangen door “milieubelastende activiteit 

verricht”. 

 

Artikel 2.24 (Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen) 

 

De Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van de begripsomschrijving 

financiële zekerheid door een puntkomma, een begripsomschrijving toegevoegd, luidende: 

EVOA-inrichting: inrichting waarop de Verordening (EG) 1013/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190) van 

toepassing is. 
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B 

 

Artikel 3a wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 

a. In de aanhef wordt “een inrichting waarin afvalstoffen nuttig worden toegepast” vervangen door 

“een EVOA-inrichting waarin afvalstoffen nuttig worden toegepast”. 

b. In onderdeel a wordt “de inrichting” vervangen door “een milieubelastende activiteit voor de 

EVOA-inrichting”. 

c. In onderdeel b wordt “inrichting” vervangen door “EVOA-inrichting”. 

d. In onderdeel c wordt “inrichting drijft” vervangen door “EVOA-inrichting exploiteert”. 

e. In onderdeel d wordt “inrichting” vervangen door “EVOA-inrichting”. 

2. In het vierde lid wordt “vergunning” vervangen door “omgevingsvergunning”. 

 

C 

 

In artikel 4 wordt “inrichtingen” vervangen door “EVOA-inrichtingen”. 

 

D 

 

In artikel 5 wordt “inrichting” vervangen door “EVOA-inrichting”. 

 

E 

 

In bijlage II wordt “de inrichting” vervangen door “de EVOA-inrichting” en wordt “Wm-vergunning” 

vervangen door “omgevingsvergunning Ow”. 

 

Artikel 2.25 (Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit) 

 

Artikel 3 van de Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit vervalt.  

 

Artikel 2.26 (Regeling erkenning bedrijfsvoorraad) 

 

Artikel 8 van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad komt te luiden: 

 

Artikel 8 

De aanvrager van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel c, van het 

Kentekenreglement, is een autodemontagebedrijf of tweewielerdemontagebedrijf als bedoeld in 

paragraaf 3.5.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving dat: 

a. een melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 4.574 van dat besluit, of   

b. een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet heeft voor het demonteren van 

autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen. 

 

Artikel 2.27 (Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht) 

 

Artikel 3, eerste lid, onder i, van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht 

komt te luiden: 

 

i. indien van toepassing een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning op grond van artikel 

5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet voor de opslag van gevaarlijke stoffen. 

 

Artikel 2.28 (Regeling Europese afvalstoffenlijst)  

 

De Regeling Europese afvalstoffenlijst wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 
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Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a 

Deze regeling berust mede op artikel 1.1, vierde en achtste lid, van de Wet milieubeheer.  

 

B 

 

In artikel 2 wordt “artikel 1.1, zesde lid, van de Wet milieubeheer” vervangen door “artikel 1.1, 

vierde lid, van de Wet milieubeheer”.  

 

C 

 

In artikel 4, derde lid, wordt “omgevingsvergunning voor een inrichting” vervangen door 

“omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit”.  

 

D 

 

In artikel 6 wordt “artikel 1.1, tiende lid, van de Wet milieubeheer” vervangen door “artikel 1.1, 

achtste lid, van de Wet milieubeheer”.  

 

Artikel 2.29 (Regeling formulieren Leegstandwet) 

 

In de bijlagen I en II bij de Regeling formulieren Leegstandwet wordt “omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” 

vervangen door “omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, 

eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet”. 

 

 

Artikel 2.30 (Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013) 

 

De Regeling genetische gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1, aanhef, wordt “degene die een inrichting drijft als bedoeld in bijlage I, onderdeel C, 

categorie 21, van het Besluit omgevingsrecht” vervangen door “degene die een milieubelastende 

activiteit verricht als bedoeld in artikel 3.246 van het Besluit activiteiten leefomgeving”. 

 

B 

 

In artikel 2, eerste lid, wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: 

instelling: locatie waar de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.246 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving, wordt verricht;. 

 

C  

 

In de artikelen 3, eerste lid, aanhef, 4, en 7, tweede lid, onder a, wordt “inrichting” vervangen 

door “instelling”. 

 

D 

 

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, aanhef, wordt “inrichting” vervangen door “instelling”. 
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2. In het eerste lid, onder e, wordt “van de locaties binnen de inrichting” vervangen door “van de 

ruimten binnen de instelling”. 

3. In het eerste lid, onder f, g, j, en tweede lid, onder d, wordt “inrichting” vervangen door 

“instelling”. 

 

E 

 

In artikel 28, tweede lid, onder a, wordt “inrichting” vervangen door “instelling”. 

 

F 

 

Afdeling 5.1 vervalt. 

 

G 

 

In artikel 49, eerste lid, onder b, wordt na “een inrichting” toegevoegd “die voor 1 maart 2015 is 

verleend”. 

 

H 

 

In bijlage 1, eerste alinea, onder 1.1, aanhef, en onder 1.2, aanhef wordt “een inrichting” 

vervangen door “een instelling”. 

 

I 

 

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de inhoudsopgave komt het opschrift van 5.8 te luiden: 

5.8 Activiteiten met zeer veilige genetisch gemodificeerde organismen. 

2. In inschalingsartikel 5.4.4, onder c en f, wordt “inrichting” vervangen door “instelling”. 

3. Inschalingsartikel 5.8 komt te luiden: 

 

5.8. Activiteiten met zeer veilige genetisch gemodificeerde organismen 

a. Activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen die op grond van de criteria opgenomen 

in bijlage 6 mogelijk geschikt zijn voor activiteiten onder laboratoriumcondities op S-I.  

Inschaling: S-III. 

b. Activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen van bijlage 11.  

Inschaling: S-I. 

 

J 

 

Bijlage 9 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de inhoudsopgave wordt in het opschrift van 9.4 “inrichtingen zonder omgevingsvergunning” 

vervangen door “instellingen zonder omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit”. 

2. In 9.1.1.1.2., onder r, 9.1.1.2.2., onder i, 9.1.1.3.2., onder s, 9.1.2.1.2., onder n, 9.1.3.1.2., 

onder m, 9.1.3.2.2., onder n, 9.1.4.1.1.1., onder b, 9.1.5.1.2., onder t, 9.1.5.2.2., onder t, 

9.1.6.1.2., onder w, 9.1.6.2.2., onder w, 9.2.2.1., onder d, 9.2.2.2., onder m, 9.3.1.2., onder i, 

9.3.2.1., onder a en d, wordt “inrichting” vervangen door “instelling”. 

3. Paragraaf 9.4 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In het opschrift wordt “inrichtingen zonder omgevingsvergunning” vervangen door “instellingen 

zonder omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit”. 

b. In 9.4.1.1., onder c, en 9.4.1.2., onder q, wordt “een inrichting” vervangen door “een 

instelling”. 

 

K 
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In bijlage 10, artikel A:8, eerste lid, onder c, wordt “een inrichting” vervangen door “een 

afvalverbrandingsinstallatie”. 

 

Artikel 2.31 (Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) 

 

Na artikel 1 van de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur wordt 

een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a 

Deze regeling berust mede op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  

 

Artikel 2.32 (Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden) 

 

In artikel 1.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt in de 

begripsomschrijving van grondwaterbeschermingsgebied “artikel 1.2 van de Wet milieubeheer” 

vervangen door “artikel 7.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving”. 

 

Artikel 2.33 (Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas)  

 

In artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas 

wordt “artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening” vervangen door “artikel 16.7, 

eerste lid, van de Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.34 (Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw) 

 

De Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 1 komt te luiden: 

 

Artikel 1 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

CO2-jaarvracht: totale CO2-emissie van de activiteit in een kalenderjaar; 

Emissieaangifte: aangifte van de CO2-jaarvracht van de activiteit; 

Activiteit: activiteit als bedoeld in artikel 15.51 van de Wet milieubeheer; 

Activiteit regime A: activiteit die in een kalenderjaar 305 ton CO2 of meer emitteert;  

Activiteit regime B: activiteit die in een kalenderjaar minder dan 305 ton CO2 emitteert. 

 

B 

 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt “inrichtingen” vervangen door “activiteiten”. 

2. In het tweede lid wordt “Degene die een inrichting drijft” vervangen door “Degene die een 

activiteit verricht”. 

3. In het derde lid wordt “degene die een inrichting dreef” vervangen door “degene die een 

activiteit heeft verricht”.  

 

C 

 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
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1. In het eerste lid wordt “Degene die een inrichting regime A drijft” vervangen door “Degene die 

een activiteit regime A verricht”. 

2. In het tweede lid wordt “Degene die een inrichting regime B drijft” vervangen door “Degene die 

een activiteit regime B verricht” en wordt “de inrichting” vervangen door “de activiteit”. 

3. In het derde lid en vijfde lid wordt “Degene die een inrichting drijft” vervangen door “Degene 

die een activiteit verricht”. 

 

D 

 

In artikel 4, eerste lid, wordt “inrichtingen regime A” vervangen door “activiteiten regime A”, wordt 

“inrichtingen regime B” vervangen door “activiteiten regime B” en wordt “door de inrichtingen” 

vervangen door “door de activiteiten”. 

 

E 

 

In artikel 5, eerste lid, wordt “inrichtingen” vervangen door “activiteiten”. 

 

F 

 

In bijlage 2 wordt “inrichting” vervangen door “activiteit”. 

 

Artikel 2.35 (Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 

gastouderopvang) 

 

In artikel 14, eerste lid, onder c, van de Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang wordt “Bouwbesluit” vervangen door “Besluit bouwwerken 

leefomgeving”. 

 

Artikel 2.36 (Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater)  

 

In bijlage 2, onder 5.1.6, onderdeel c, bij de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm 

tapwater wordt “artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 door het bevoegd gezag als bedoeld in 

artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012” vervangen door “artikel 4.7 van de Omgevingswet door het 

bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving,”. 

 

Artikel 2.37 (Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening) 

 

In artikel 1 van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening wordt 

in de begripsomschrijving van erkende kwaliteitsverklaring “artikel 1.8 van het Bouwbesluit 2012” 

vervangen door “artikel 2.14 van het Besluit bouwwerken leefomgeving”. 

 

Artikel 2.38 (Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) 

 

De Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 2, eerste lid, wordt “artikel 2, derde lid” vervangen door “artikel 2, tweede lid”. 

 

B 

 

De aanhef van artikel 5a komt te luiden: 

Als gevallen als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het besluit worden aangewezen het opnieuw 

bewerken van bedrijfsafvalstoffen tot:. 
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C 

 

In artikel 6i wordt “artikel 2, vierde lid” vervangen door “artikel 2, derde lid”. 

 

Artikel 2.39 (Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies) 

 

De Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In de artikelen 2.3.3, zesde lid, en 2.10.3, vierde lid, wordt “ een samenwerkingsverband als 

bedoeld in artikel 15.51, tweede lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer” vervangen door “een 

samenwerkingsverband waarop titel 16.2 van de Wet milieubeheer van toepassing is”. 

 

B 

 

 

B 

In artikel 2.10.8, tweede lid, wordt “een glastuinbouwonderneming als bedoeld in artikel 15.51, 

tweede lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer” vervangen door “een glastuinbouwonderneming 

waarop titel 16.2 van de Wet milieubeheer van toepassing is”. 

 

C 

 

In artikel 4.6.7, eerste lid, onder a, wordt “artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer” vervangen door “artikel 5.15, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving of 

artikel 3.84, eerste lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving,”. 

 

Artikel 2.40 (Regeling provinciale risicokaart) 

 

De Regeling provinciale risicokaart wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, wordt “in inrichtingen” vervangen door “op locaties 

waarop een of meer milieubelastende activiteiten worden verricht”.  

 

B 

 

In artikel 5 wordt “het openbare register, bedoeld in artikel 12.12 van de Wet milieubeheer” 

vervangen door “het landelijk register, bedoeld in artikel 20.11, onder b, van de Omgevingswet”.  

 

C 

 

In artikel 11a wordt “de artikelen 3.4, zevende lid, en 4.9, derde lid, van het Waterbesluit” 

vervangen door “artikel 20.16, derde lid, van de Omgevingswet en de artikelen 10.9, aanhef en 

onder b en c, 10.33 tot en met 10.33b en 10.52 van het Omgevingsbesluit”.  

 

D 

 

Bijlage I komt te luiden: 

 

Bijlage I, bedoeld in artikel 3, eerste lid 
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Categorie  Categorie-omschrijving  Risicokaart-relevante 

drempelwaarde  

Opslaan van 

gevaarlijke stoffen in 

verpakking 

Milieubelastende activiteiten waarbij 

bestrijdingsmiddelen in verpakking 

worden opgeslagen.  

Hoeveelheid welke ≥2.500 

kg is per opslagplaats.  

Koelinstallatie met 

ammoniak  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

koelinstallatie wordt geëxploiteerd.  

Hoeveelheid welke ≥ 200 

kg ammoniak is per 

installatie.  

Vervoersbedrijf  Milieubelastende activiteiten waarbij 

voor het vervoer van stoffen of goederen 

gevaarlijke stoffen worden opgeslagen 

(al dan niet in combinatie met andere 

stoffen en producten). Het betreft 

verzamelplaatsen waar voertuigen, 

opleggers of aanhangers met te 

vervoeren gevaarlijke stoffen opgesteld 

mogen worden.  

Hoeveelheid welke ≥ 

10.000 kg gevaarlijke 

stoffen is.  

Opslaan van propaan 

en andere 

(vloeibaar gemaakte) 

brandbare gassen  

Milieubelastende activiteiten waarbij 

propaan of andere vloeibaar gemaakte 

brandbare gassen worden opgeslagen in 

een opslagtank.  

Hoeveelheid welke ≥ 

3.000 liter is.  

 Gassen   

Opslaan van 

oxiderende gassen  

Milieubelastende activiteiten waarbij 

vloeibaar gemaakte oxiderende gassen 

worden opgeslagen in een opslagtank.  

Hoeveelheid welke ≥ 

20.000 liter is (per 

opslagtank).  

Behandelen, regelen 

en meten van aardgas  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

installatie voor het regelen van 

aardgasdruk of het meten van de 

hoeveelheid of kwaliteit van aardgas 

aanwezig is.  

 

Vulstations voor 

propaan en butaan  

Milieubelastende activiteiten waarbij 

gasflessen met propaan of butaan 

worden gevuld, indien bij deze 

milieubelastende activiteit een 

opslagtank met propaan of butaan 

aanwezig is.  

Hoeveelheid welke ≥ 

3.000 liter is (volume van 

alleen de voorraadtank).  

Gasflessendepot  Milieubelastende activiteiten waarbij 

gasflessen worden opgeslagen 

(gasflessendepot).  

Hoeveelheid (som van alle 

flessen) welke ≥ 10.000 

liter is.  
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Zeer giftige gassen  Milieubelastende activiteiten waarbij een 

gasfles, opslagtank, tankwagen, 

boxcontainer of procesinstallatie 

aanwezig is met een zeer giftig 

(vloeibaar gemaakt) gas.  

Hoeveelheid welke ≥ 15 

liter is (per gasfles, 

opslagtank, tankwagen, 

boxcontainer of 

procesinstallatie).  

Giftige gassen  Milieubelastende activiteiten waarbij een 

opslagtank, tankwagen, boxcontainer of 

procesinstallatie aanwezig is met een 

giftig (vloeibaar gemaakt) gas.  

Hoeveelheid welke ≥ 150 

liter is (per opslagtank, 

tankwagen, boxcontainer 

of procesinstallatie).  

Overige gevaarlijke 

gassen  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

opslagtank, tankwagen, boxcontainer of 

procesinstallatie aanwezig is met een 

gasvormige gevaarlijke stof.  

Hoeveelheid welke ≥ 

20.000 liter is (per 

opslagtank, tankwagen, 

boxcontainer of 

procesinstallatie).  

 Vloeistoffen   

Licht ontvlambare 

vloeistoffen  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

bovengrondse opslagtank, tankwagen, 

boxcontainer of procesinstallatie 

aanwezig is met een (licht) ontvlambare 

vloeistof.  

Hoeveelheid welke ≥ 

20.000 liter is (per 

opslagtank, tankwagen, 

boxcontainer of 

procesinstallatie).  

Brandbare vloeistoffen  Milieubelastende activiteiten waarbij een 

bovengrondse opslagtank of 

procesinstallatie aanwezig is met een 

vloeistof met een vlampunt van 55 °C of 

hoger.  

Hoeveelheid welke ≥ 

150.000 liter is (per 

opslagtank of 

procesinstallatie).  

Zeer giftige 

vloeistoffen  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

opslagtank, tankwagen, boxcontainer of 

procesinstallatie aanwezig is met een 

zeer giftige vloeistof.  

Hoeveelheid welke ≥ 200 

liter is (per opslagtank, 

tankwagen, boxcontainer 

of procesinstallatie).  

Giftige vloeistoffen  Milieubelastende activiteiten waarbij een 

opslagtank, tankwagen, boxcontainer of 

procesinstallatie aanwezig is met een 

giftige vloeistof.  

Hoeveelheid welke ≥ 

2.000 liter is (per 

opslagtank, tankwagen, 

boxcontainer of 

procesinstallatie).  

Vloeistoffen die zeer 

giftige gassen kunnen 

vormen  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

opslagtank, tankwagen, boxcontainer of 

procesinstallatie aanwezig is met een 

vloeistof die zeer giftige gassen kan 

vormen.  

Hoeveelheid welke ≥ 20 

liter is (per opslagtank, 

tankwagen, boxcontainer 

of procesinstallatie).  

Vloeistoffen die giftige Milieubelastende activiteiten waarbij een 

opslagtank of procesinstallatie aanwezig 

Hoeveelheid welke ≥ 200 

liter is (per opslagtank of 
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gassen kunnen vormen  is met een vloeistof die giftige gassen 

kan vormen.  

procesinstallatie).  

Overige gevaarlijke 

vloeistoffen  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

opslagtank of procesinstallatie aanwezig 

is met een vloeibare gevaarlijke stof.  

Hoeveelheid welke ≥ 

150.000 liter is (per 

opslagtank of 

procesinstallatie).  

 Vaste stoffen   

Zeer giftige vaste stof  Milieubelastende activiteiten waarbij een 

silo of een andere gesloten 

opslagvoorziening voor los gestort 

materiaal aanwezig is met een zeer 

giftige vaste stof.  

Hoeveelheid welke ≥ 200 

kg is (per silo of andere 

gesloten 

opslagvoorziening).  

Giftige vaste stof  Milieubelastende activiteiten waarbij een 

silo of een andere gesloten 

opslagvoorziening voor los gestort 

materiaal aanwezig is met een giftige 

vaste stof.  

Hoeveelheid welke ≥ 

2.000 kg is (per silo of 

andere gesloten 

opslagvoorziening).  

Vaste stoffen die zeer 

giftige gassen kunnen 

vormen  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

silo of een andere gesloten 

opslagvoorziening voor los gestort 

materiaal aanwezig is met een stof die 

zeer giftige gassen kan vormen.  

Hoeveelheid welke ≥ 200 

kg is (per silo of andere 

gesloten 

opslagvoorziening).  

Vaste stoffen die 

giftige gassen kunnen 

vormen  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

silo of een andere gesloten 

opslagvoorziening voor los gestort 

materiaal aanwezig is met een stof die 

giftige gassen kan vormen.  

Hoeveelheid welke ≥ 

2.000 kg is (per silo of 

andere gesloten 

opslagvoorziening).  

Overige onbrandbare 

vaste gevaarlijke stof  

Milieubelastende activiteiten waarbij een 

silo of een andere gesloten 

opslagvoorziening aanwezig is met een 

onbrandbare vaste gevaarlijke stof.  

Hoeveelheid welke ≥ 

1.500.000 liter (=1.500 

m3) is (per silo of andere 

opslagvoorziening).  

Stofexplosie  Milieubelastende activiteiten waarbij een 

silo of een andere gesloten 

opslagvoorziening zonder adequate 

drukontlasting voor los gestort materiaal 

aanwezig is waar een voor stofexplosie 

gevaarlijke atmosfeer aanwezig is.  

Hoeveelheid welke ≥ 

100.000 liter (=100 m3) is 

(per silo of andere 

opslagvoorziening).  
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 Brandgevaar   

Organische peroxiden, 

opslaggroep 2 en 3  

Milieubelastende activiteiten waarbij 

organische peroxiden, opslaggroep 8 

overeenkomstig Publicatiereeks 

Gevaarlijke Stoffen, worden opgeslagen.  

Opslagplaats heeft grootte 

van ≥ 100 m2. 

Brandbare vaste 

stoffen  

Grote buitenopslagen van fusten, 

pallets, kratten of vaten, waarbij de 

brandbare stof 50% of minder van het 

volume inneemt.  

Hoeveelheid welke ≥ 1000 

m2 grondoppervlak is.  

 Overig   

Opgestelde voertuigen, 

opleggers of 

aanhangers met 

gevaarlijke stoffen.  

Aangewezen (parkeer)locaties waar 

voertuigen, opleggers of aanhangers 

beladen met gevaarlijke stoffen worden 

opgesteld. 

Voor zover op de 

aangewezen (parkeer-

)locatie ≥ 10.000 kg 

gevaarlijke stoffen 

gelijktijdig aanwezig mag 

zijn.  

 

 

Artikel 2.41 (Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer) 

 

In artikel 1 van de Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer wordt in de 

begripsomschrijving van AVI-bodemas de zinsnede “het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten 

inrichtingen” vervangen door “het Besluit activiteiten leefomgeving”. 

 

Artikel 2.42 (Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land) 

 

De Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

De hoofdstukken I tot en met III en V tot en met VII vervallen. 

 

B 

 

Artikel 32, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt “artikelen 16 tot en met 25, 26, onder h, en 27” vervangen door “artikelen 

8.62g, eerste, tweede en derde lid, onder a, 8.62h, 8.62i, 8.62k, 8.62l, 8.62m, 8.62n, eerste en 

tweede lid, onder h, en 8.62o van het Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 10.47a van het 

Omgevingsbesluit en de artikelen 9.28 tot en met 9.32 van de Omgevingsregeling”.  

2. In onderdeel a wordt “artikel 18, derde lid” vervangen door “artikel 9.28, tweede lid, van de 

Omgevingsregeling”.  

3. In onderdeel b wordt “artikel 24, derde lid” vervangen door “artikel 8.62m, aanhef en onder b, 

van de Omgevingsregeling”.  

 

C 

 

De bijlagen 1 tot en met 3 vervallen.  
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Artikel 2.43 (Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014) 

 

De Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De begripsomschrijving van beheerder komt te luiden: 

bevoegd bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met de zorg voor een primaire 

waterkering;. 

2. De begripsbepalingen inpassingsplan en projectplan vervallen. 

3. De begripsomschrijving van planuitwerkingsfase komt te luiden: 

fase volgend op de verkenningsfase, waarin het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt om te 

komen tot vaststelling en goedkeuring van een projectbesluit;. 

4. In de begripsomschrijving van primaire waterkering wordt “artikel 1.1, eerste lid, van de 

Waterwet” vervangen door “de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet”. 

5. In de begripsomschrijving van verkenningsfase wordt “een voorkeursbeslissing over het 

ontwerp van de maatregel” vervangen door “een voorkeursalternatief”. 

6. In de alfabetische rangschikking wordt een begripsbepaling ingevoegd, luidende: 

projectbesluit: projectbesluit als bedoeld in afdeling 5.2 van de Omgevingswet voor de aanleg, 

verlegging of versterking van primaire waterkeringen;. 

 

B 

 

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het vierde lid, onder a en b, wordt “voorkeurbeslissing” vervangen door 

“voorkeursalternatief”. 

2. Het vijfde lid, onder b, komt te luiden: 

b. het door de beheerder vastgestelde en door Gedeputeerde Staten goedgekeurde projectbesluit 

dan wel het door Gedeputeerde Staten, of de Minister of in overeenstemming met de Minister, 

vastgestelde projectbesluit;. 

 

C 

 

Het opschrift van paragraaf 2a komt te luiden: 

§ 2a. Subsidie indien de andere parameter voor signalering voor een dijktraject die is 

vastgesteld in bijlage II, onder B, kolom 6 of 7, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving 

gelijk is aan de omgevingswaarde voor het dijktraject die is vastgesteld in bijlage II, 

onder B, kolom 1 of 2, bij dat besluit. 

 

D 

 

Artikel 14b wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het opschrift wordt “signaleringswaarde” vervangen door “de andere parameter voor 

signalering” en wordt “ondergrens” vervangen door “omgevingswaarde”. 

2. De eerste zin van het eerste lid komt te luiden: 

In de bij deze subsidieregeling behorende bijlage wordt voor elk dijktraject waarvan de andere 

parameter voor signalering, bedoeld in artikel 10.8b, eerste lid, van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving, gelijk is aan de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.0c, eerste en tweede lid, van 

dat besluit, een subsidiewaarde vastgesteld. 

 

E 
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In artikel 15, onder e, onder 1°, wordt “de signaleringswaarde van het dijktraject, bedoeld in 

artikel 2.2, eerste lid, van de Waterwet” vervangen door “de andere parameter voor signalering 

voor het dijktraject, bedoeld in artikel 10.8b, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving”. 

 

F 

 

In de artikelen 19, derde lid, onder a, derde liggende streepje, en 21a, vijfde lid, onder a, derde 

liggende streepje, wordt “een norm als bedoeld in artikel 2.2 van de Waterwet of de krachtens 

artikel 2.3 van de Waterwet gestelde regels” vervangen door “een norm als bedoeld in de artikelen 

2.0c en 10.8b, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving of de krachtens artikel 2.15, 

tweede en derde lid, van de Omgevingswet gestelde regels”. 

 

G 

 

Artikel 22, eerste lid, onder b, onder 1°, komt te luiden: 

1°. de andere parameter voor signalering voor het dijktraject, bedoeld in artikel 10.8b, eerste lid, 

van het Besluit kwaliteit leefomgeving, is overschreden, als het dijktraject niet is een dijktraject 

als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, of. 

 

H 

 

Artikel 24a wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onder a, wordt “artikel 2.4 van de Waterwet” vervangen door “artikel 2.13, 

eerste lid, onder a, van de Omgevingswet”. 

2. Het tweede lid komt te luiden: 

2. De artikelen 2 tot en met 14a zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in 

artikel 6, vijfde lid, onder b, moet worden gelezen een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd 

projectbesluit dan wel een door de beheerder vastgestelde omgevingsvergunning voor een 

beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot het wijzigen van een waterstaatswerk. 

 

I 

 

Paragraaf 5 vervalt. 

 

Artikel 2.44 (Regeling taken meteorologie en seismologie) 

 

Artikel 9, eerste lid, van de Regeling taken meteorologie en seismologie wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel a wordt “artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, van de Waterwet” vervangen door 

“artikel 19.10, derde lid, van de Omgevingswet”. 

2. In onderdeel b wordt “artikel 2.1 van het Waterbesluit” vervangen door “artikel 3.14 van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving”. 

3. In onderdeel c wordt “artikel 5.28, eerste lid, van de Waterwet” vervangen door “artikel 19.13, 

eerste lid, van de Omgevingswet. 

 

Artikel 2.45 (Regeling tarieven luchtvaart 2008) 

 

Artikel 24, eerste lid, onder g, van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 vervalt, onder verlettering 

van onderdeel h tot g. 

 

Artikel 2.46 (Regeling tarieven Spoorwegwet 2012) 

 

De Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A  
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Artikel 19d, derde lid, vervalt. 

 

B   

 

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “artikel 19d, tweede en derde lid” vervangen door “artikel 19d, tweede 

lid”. 

2. In het derde lid wordt “artikel 19d, tweede en derde lid” vervangen door “artikel 19d, tweede 

lid”. 

 

Artikel 2.47 (Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015) 

 

De Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 5, eerste lid, onder a, onder 3°, en onder b, wordt “artikel 2.33, tweede lid, onder a, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” vervangen door “artikel 5.40, tweede lid, onder b, 

van de Omgevingswet”. 

 

B 

 

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 2.2 wordt “bestemmingsplannen” vervangen door “omgevingsplannen”. 

2. In onderdeel 8.2 wordt “voldoet aan de vigerende bestemming” vervangen door “voldoet aan 

het omgevingsplan”. 

3. Onderdeel 15 wordt als volgt gewijzigd: 

a. In onderdeel 1 wordt “voldoet aan de vigerende bestemming” vervangen door “voldoet aan het 

omgevingsplan”. 

b. In onderdeel 2 wordt “Bestemmingsplan” vervangen door “Omgevingsplan”, wordt “vigerende 

bestemmingsplanvoorschriften” vervangen door “regels van het omgevingsplan” en vervalt “: het 

Kadaster is in staat om de ‘enkelbestemming’ aan te leveren”. 

c. In onderdeel 3 wordt “Bestemmingsplan” vervangen door “Omgevingsplan”. 

 

Artikel 2.48 (Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018) 

 

In artikel 105, eerste lid, van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 wordt “inrichting” 

vervangen door “milieubelastende activiteit”. 

 

Artikel 2.49 (Regeling van de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 1 februari 2008, houdende regels 

tot het aanwijzen van wetgeving, genoemd in artikel 4:2, tweede lid, van het Besluit 

politiegegevens (Stcrt. 2008, 38)) 

 

Artikel 1 van de Regeling van de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 1 februari 2008, houdende regels tot het 

aanwijzen van wetgeving, genoemd in artikel 4:2, tweede lid, van het Besluit politiegegevens 

(Stcrt. 2008, 38), wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de opsomming vervallen “Wet inzake luchtverontreiniging” en “Wet bodembescherming”. 

2. In de opsomming wordt na “Algemene douanewet” ingevoegd “Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.50 (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 9 maart 

2016, houdende vaststelling van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter 

uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad 
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van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG) (Stcrt. 2016, 12417)) 

 

Na artikel 1 van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 9 maart 

2016, houdende vaststelling van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter uitvoering van 

Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 

inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 

2009/16/EG (Stcrt. 2016, 12417) wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a 

Deze regeling berust mede op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. 

 

Artikel 2.51 (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 21 

augustus 2017, houdende regels betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp van 

verwarmingstoestellen (Stcrt. 2017, 48536))  

  

Na artikel 1 van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 21 augustus 

2017, houdende regels betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp van verwarmingstoestellen 

(Stcrt. 2017, 48536) wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a 

Deze regeling berust mede op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  

 

Artikel 2.52 (Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat) 

 

Na artikel 1. van de Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat wordt 

een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a. Grondslag 

Deze regeling berust op artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  

 

Artikel 2.53 (Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013) 

 

In de artikelen 1, aanhef, en 2 van de Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013 wordt 

“drijft” vervangen door “exploiteert”.  

 

Artikel 2.54 (Regeling vermindering verhuurderheffing 2014) 

 

De Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1, onder b, wordt “artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onderdelen a en c, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht” vervangen door “artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, 

en tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet”. 

 

B 

 

In artikel 2, derde lid, wordt “artikel 2, derde lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen” 

vervangen door “artikel 5.5, derde lid, van de Omgevingsregeling”. 

 

C 

 

In artikel 3a, tweede lid, onder b, wordt “artikel 1.6, vierde lid, onderdeel a, van de wet” 

vervangen door “artikel 5.36, eerste lid, van de Omgevingswet”. 
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Artikel 2.55 (Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015) 

 

Artikel 1 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de begripsomschrijving van huishoudelijk gevaarlijk afval wordt “consumentenvuurwerk, 

zoals omschreven in het Vuurwerkbesluit” vervangen door “vuurwerk dat op grond van artikel 

2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden 

gesteld voor particulier gebruik”. 

2. In de begripsomschrijving van KCA wordt “de gemeentelijke afvalstoffen verordening” 

vervangen door “de afvalstoffenverordening, bedoeld in artikel 10.23, eerste lid, van de Wet 

milieubeheer of het omgevingsplan, bedoeld in de Omgevingswet,”. 

 

Artikel 2.56 (Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen) 

 

In onderdeel 1.9.5.1 NE, onderdeel 1, onder a, van bijlage 2 bij de Regeling vervoer over de 

spoorweg van gevaarlijke stoffen wordt “inrichting” vervangen door “locatie waarop een of meer 

milieubelastende activiteiten worden verricht”. 

 

Artikel 2.57 (Regeling verwijdering PCB’s) 

 

De Regeling verwijdering PCB’s wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 1.2, onder a, komt te luiden: 

 

a. degene die een milieubelastende activiteit verricht, voor zover de locatie waar die 

milieubelastende activiteit wordt verricht, is bedoeld voor het in bewaring geven, bewerken of 

verwerken van PCB’s of PCB’s-bevattende apparaten en. 

 

B 

 

In paragraaf 1 wordt na artikel 1.2 een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1.3 

Deze regeling berust mede op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. 

 

Artikel 2.58 (Saneringsregeling asbestwegen tweede fase) 

 

De Saneringsregeling asbestwegen tweede fase wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 2, tweede lid, onder c, komt te luiden: 

c. wegen en stroken die in strijd met het omgevingsplan zijn aangelegd, voor zover die strijd niet 

alsnog door een wijziging van dat plan is of wordt opgeheven;. 

 

B 

 

In artikel 9, derde lid, wordt “het ter plaatse geldende bestemmingsplan of de krachtens dat plan 

gestelde eisen,” vervangen door “het omgevingsplan” en wordt “een aanlegvergunning als bedoeld 

in artikel 3.3, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening” vervangen door “een 

omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder 

a, van de Omgevingswet”. 
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Artikel 2.59 (Saneringsregeling asbestwegen derde fase) 

 

Artikel 2, tweede lid, onder c, van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase komt te luiden: 

c. wegen en stroken die in strijd met het omgevingsplan zijn aangelegd, voor zover die strijd niet 

alsnog door een wijziging van dat plan is of wordt opgeheven;. 

 

Artikel 2.60 (Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018) 

 

In artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018 wordt “artikel 

2.1, eerste lid, onder f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” vervangen door “artikel 

5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.61 (Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020) 

 

In artikel 11, eerste lid, van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 wordt 

“artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” vervangen door 

“artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.62 (Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020) 

 

De Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van rijkswateren “artikel 1.1 van de Waterwet” 

vervangen door “de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet”. 

 

B 

 

In artikel 5, eerste lid, wordt “een vergunning als bedoeld in artikel 6.5, aanhef en onder c, van de 

Waterwet” vervangen door “een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met 

betrekking tot een waterstaatswerk als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, onder 

2°, van de Omgevingswet”. 

 

Artikel 2.63 (Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds) 

 

De Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1, derde lid, onder a, wordt “een bestemmingsplan of saneringsplan” vervangen door 

“het omgevingsplan of een saneringsplan”.  

 

B 

 

In artikel 5, eerste lid, onder b, wordt “een bestemmingsplan of saneringsplan” vervangen door 

“het omgevingsplan of een saneringsplan”. 

 

Artikel 2.64 (Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigde 

stoffen) 

 

Na artikel 1 van de Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende 

stoffen wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 1a 
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Deze regeling berust mede op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  

 

Artikel 2.65 (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet)  

 

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd: 

 

A  

 

Artikel 104, derde lid, onder h, komt te luiden:  

h. een afschrift van de omgevingsvergunning voor het behandelen van dierlijke meststoffen of het 

vergisten van plantaardig materiaal, bedoeld in artikel 3.226 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving. 

 

B 

 

Artikel 111a, eerste lid, onder b, komt te luiden: 

b. er is een omgevingsvergunning voor het behandelen van dierlijke meststoffen of het vergisten 

van plantaardig materiaal, bedoeld in artikel 3.226 van het Besluit activiteiten leefomgeving 

afgegeven;. 

 

C  

 

In artikel 126, eerste lid, wordt ”, waarop artikel 3.65 of 3.70 van het Besluit algemene regels 

inrichtingen milieubeheer van toepassing is” vervangen door ”die onder het toepassingsbereik van 

artikel 4.791 of 4.791h van het Besluit activiteiten leefomgeving vallen”. 

 

Artikel 2.66 (Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB) 

 

De Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Bijlage 3, onderdeel RBE 1, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel 1.15, komt te luiden: 

1.15 artikelen 4.723j en 4.723k in samenhang met artikel 4.723d van het Besluit activiteiten 

leefomgeving. 

2. Onderdeel 1.16 komt te luiden: 

1.16 artikelen 5.1, eerste lid, aanhef en onder a of b, of tweede lid, aanhef en onder a of b, en 

5.37 van de Omgevingswet, in samenhang met de artikelen 4.838 en 4.858 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving. 

 

B 

 

In paragraaf 2 van bijlage 4 wordt “artikel 2.2 eerste en tweede lid van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer” vervangen door “de artikelen 4.716, 4.722, 4.728, 4.731, 4.732, 4.733, 4.738, 

4.739, 4.746, 4.747, 4.748, 4.756, 4.757, 4.761, 4.762, 4.768, 4.769, 4.773, 4.783, 4.787, 

4.791b tot en met 4.791d, 4.791ga, 4.791j, 4.791k, 4.791pa, 4.791s, 4.791t, 4.795 tot en met 

4.797, 4.801, 4.802, 4.804, 4.813, 4.815, 4.839, 4.845, 4.846, 4.852, 4.862, 4.878, 4.884, 4.885 

en 4.891 tot en met 4.894  van het Besluit activiteiten leefomgeving”. 

 

Artikel 2.67 (Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming) 

 

De Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 
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In artikel 1 vervallen de begripsbepalingen “bijlage”, “Handreiking Gebruik Emissie Toetswaarden”, 

“NEN”, “Richtlijn drainage- en controlesystemen”, “Richtlijn onderafdichtingen”, “Stortbesluit” en 

“TNO”.  

 

B 

 

Artikel 1a en de hoofdstukken 2 tot en met 5a en 7 vervallen.  

 

C 

 

Artikel 2 komt te luiden: 

 

Artikel 2 

 

Deze regeling berust op de artikelen 8.49, vijfde lid, en 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer.  

 

D 

 

In artikel 17, derde lid, wordt “artikelen 10, derde, vijfde en achtste lid en 11, tweede tot en met 

vierde lid” vervangen door “artikelen 9.18, eerste lid, onder a, en vierde lid, 9.20 en 9.25, tweede, 

derde en vierde lid, onder a, van de Omgevingsregeling”.  

 

E 

 

Artikel 18, derde lid, vervalt.  

 

F 

 

In artikel 20, derde lid, wordt “artikelen 3, tweede tot en met zesde lid, 10, tweede tot en met 

vierde lid en 11, tweede tot en met vierde lid” vervangen door “artikelen 9.9, 9.10, 9.13, eerste en 

derde lid, 9.14, eerste en tweede lid, aanhef en onder a en c, en derde lid, 9.18, tweede tot en 

met vierde lid, 9.19 en 9.25, tweede, derde en vierde lid, onder a, van de Omgevingsregeling”.  

 

G 

 

In artikel 21 wordt “artikelen 14a en 14b” vervangen door “artikelen 9.22 en 9.23 van de 

Omgevingsregeling”. 

 

H 

 

In artikel 23 wordt “Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming” vervangen door “Regeling 

nazorgfase gesloten stortplaatsen”. 

 

I 

 

De bijlagen 1 tot en met 6 vervallen.   

 

Artikel 2.68 (Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur) 

 

Artikel 2 van de Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur wordt als volgt 

gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “ontwerp-tracébesluit als bedoeld in de Tracéwet” vervangen door 

”ontwerp van een projectbesluit als bedoeld in afdeling 5.2 van de Omgevingswet”.  
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2. In het tweede lid wordt “Indien de Tracéwet niet van toepassing is voor een 

infrastructuurproject” vervangen door “Indien afdeling 5.2 van de Omgevingswet niet van 

toepassing is op een infrastructuurproject”.  

 

Artikel 2.69 (Uitvoeringsregeling visserij) 

 

In artikel 28, aanhef en onder c, van de Uitvoeringsregeling visserij wordt “die als natuurgebied 

zijn aangewezen in een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke 

ordening” vervangen door “waaraan de functie natuur is toebedeeld in een omgevingsplan als 

bedoeld in artikel 2.4 van de Omgevingswet”.  

 

Artikel 2.70 (Vrijstellingsregeling plantenresten) 

 

In de artikelen 1a en 2, eerste lid, aanhef, van de Vrijstellingsregeling plantenresten wordt “artikel 

2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen” vervangen 

door “artikel 3, tweede lid, onder d, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen”. 

 

Artikel 2.71 (Warmteregeling) 

 

In artikel 3c, onder c, onder i en ii, van de Warmteregeling wordt “artikel 6.13, eerste lid, van het 

Bouwbesluit 2012” vervangen door “de artikelen 3.110 en 4.203 van het Besluit bouwwerken 

leefomgeving”. 

 

Artikel 2.72 (Waterregeling) 

 

De Waterregeling wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

De hoofdstukken 1 tot en met 6 vervallen. 

 

B 

 

In artikel 7.2, derde lid, onder a, wordt  “artikel 7.1, eerste lid, van de wet” vervangen door 

“artikel 7.1, eerste lid, van de Waterwet”. 

 

 

C 

 

In de artikelen 7.4 en 7.5, eerste lid, wordt “wet” vervangen door “Waterwet”. 

 

D 

 

Artikel 8.1 vervalt. 

 

E 

 

De bijlagen I tot en met IX vervallen.  
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HOOFDSTUK 3 INTREKKING REGELINGEN 

 

Artikel 3.1 (intrekken regelingen) 

 

De volgende regelingen worden ingetrokken: 

a. Activiteitenregeling milieubeheer; 

b. Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 mei 1991 tot instelling van een 

verontreinigingsheffing rijkswateren voor lozingen afkomstig van bedrijfsruimten (Stcrt. 1991, 

106); 

c. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 

25 april 1986, houdende regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik (Stb. 1986, 

242) 

d. Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 

augustus 1986, houdende regelen met betrekking tot grenswaarden voor 

hexachloorcyclohexaan (Stb. 1986, 435); 

e. Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 27 september 2018, 

houdende vaststelling van de Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) 2018 (Stcrt. 2018, 53862); 

f. Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

van 15 februari 1999, houdende instelling van het Overlegplatform Bouwregelgeving (Stcrt. 

1999, 36); 

g. Besluit vaststelling monitoringsprogramma Kaderrichtlijn water; 

h. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer; 

i. Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen 

broeikasgassen; 

j. Regeling algemene regels milieu mijnbouw; 

k. Regeling algemene regels ruimtelijke ordening; 

l. Regeling ammoniak en veehouderij; 

m. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

n. Regeling Bouwbesluit 2012; 

o. Regeling energieprestatie gebouwen; 

p. Regeling externe veiligheid buisleidingen; 

q. Regeling externe veiligheid inrichtingen; 

r. Regeling geurhinder en veehouderij; 

s. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer; 

t. Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie; 

u. Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven; 

v. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer; 

w. Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater; 

x. Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater; 

y. Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater; 

z. Regeling grenswaarden voor DRINS in afvalwater; 

aa. Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater; 

bb. Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater; 

cc. Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater; 

dd. Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater; 

ee. Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater; 

ff. Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater; 

gg. Regeling grenswaarden voor TETRA in afvalwater; 

hh. Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater; 

ii. Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;  

jj. Regeling kennisgeving badinrichtingen; 

kk. Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online; 

ll. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid; 

mm. Regeling lozen buiten inrichtingen; 
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nn. Regeling lozing afvalwater huishoudens; 

oo. Regeling monitoring kaderrichtlijn water; 

pp. Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

qq. Regeling omgevingslawaai luchtvaart; 

rr. Regeling omgevingsrecht; 

ss. Regeling omgevingsregime bijzondere spoorwegen; 

tt. Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen; 

uu. Regeling ontgrondingen in rijkswateren; 

vv. Regeling plankosten exploitatieplan; 

ww. Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 

xx. Regeling risico’s zware ongevallen; 

yy. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012; 

zz.  Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet; 

aaa. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 

december 1988, houdende regelen met betrekking tot grenswaarden voor asbest (Stb. 1988, 

592); 

bbb. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

van 14 mei 2004 tot het vaststellen van de versie van het Memorandum 60 (Stcrt. 2004, 

106); 

ccc. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

van 20 januari 2006, houdende aanpassingsregeling stad-en-milieubenadering (Stcrt. 2006, 

21); 

ddd. Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer; 

eee. Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017; 

fff. Smogregeling 2010; 

ggg. Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit; 

hhh. Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol. 
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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.  

 

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. 
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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. 
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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 II. 

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 III. 
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HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 5.1 (Staatscourant) 

 

1. Na de inwerkingtreding van hoofdstuk 1 van: 

a. deze regeling; 

b. de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet; 

c. de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet; 

d. de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet; en 

e. de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet;  

kan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nummering van een of meer 

hoofdstukken, afdelingen, paragrafen en artikelen van de Omgevingsregeling opnieuw vaststellen.  

2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt in de Omgevingsregeling en 

in de overige hoofdstukken van de regelingen, genoemd in het eerste lid, onder a tot en met e, 

met de nieuwe nummering in overeenstemming: 

a. als toepassing is gegeven aan het eerste lid: de aanhaling van de hoofdstukken, afdelingen, 

paragrafen en artikelen van de Omgevingsregeling;  

b. als toepassing is gegeven aan artikel 5.5, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet: de 

aanhaling van de hoofdstukken, afdelingen, paragrafen en artikelen van de Omgevingswet; en 

c. als toepassing is gegeven aan artikel 9.4, eerste lid, van het Invoeringsbesluit Omgevingswet: 

de aanhaling van de hoofdstukken, afdelingen, paragrafen en artikelen van het Besluit activiteiten 

leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het 

Omgevingsbesluit. 

3. Als toepassing is gegeven aan: 

a. het eerste en tweede lid: wordt de vernummerde tekst van de Omgevingsregeling in de 

Staatscourant geplaatst; en 

b. het tweede lid: wordt de vernummerde tekst van de betrokken hoofdstukken van de regelingen, 

genoemd in het eerste lid, onder a tot en met e, in de Staatscourant geplaatst.  

 

Artikel 5.2 (inwerkingtreding) 

 

1. Deze regeling treedt in werking op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip dat voor de 

verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met 

uitzondering van de wijziging van artikel 18.1 van de Omgevingsregeling in artikel 1.1, die in 

werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze 

regeling wordt geplaatst.  

2. Een ministerieel besluit als bedoeld in het eerste lid wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.  

 

Artikel 5.3 (citeertitel) 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Invoeringsregeling Omgevingswet. 

 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,  

 

 

 

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,  

 

 

 

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,  
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DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN, 

 

 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  

 

 

 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,  

 

 

 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,  

 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,  
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BIJLAGE I BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DEZE REGELING (AANVULLING EN 

WIJZIGING OMGEVINGSREGELING) 

 

 

Onderdeel A 
 
Zie bijgevoegd document, genaamd:  BIJLAGE I, ONDERDEEL A, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 

1.1 VAN DE NOTIFICATIEVERSIE INVOERINGSREGELING OMGEVINGSWET (AANVULLING 
EN WIJZIGING ARTIKELEN OMGEVINGSREGELING) 
 
 
Onderdeel B 
 
Zie bijgevoegd document, genaamd:  BIJLAGE I, ONDERDEEL B, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 

1.1 VAN DE NOTIFICATIEVERSIE INVOERINGSREGELING OMGEVINGSWET (AANVULLING 
EN WIJZIGING BIJLAGEN OMGEVINGSREGELING) 
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BIJLAGE II BEHORENDE BIJ ARTIKEL 4.2.1 VAN DEZE REGELING (VERGEVORDERDE 

PROJECTEN TRACÉWET ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.2.1, EERSTE LID) 

 

 

A. Projecten hoofdwegennet 

 

- A2 Deil Den Bosch – Vught 

 

- A4 Burgerveen - Leiden N14 

 

- A6 Almere Buiten-Oost – Lelystad  

 

- A9 Rottepolderplein 

 

- A15 Papendrecht – Gorinchem  

 

- A20 Nieuwekerk a/d IJssel – Gouda 

 

- A30/A1 Barneveld 

 

- A58 Tilburg – Breda  

 

- A58  Tilburg - Eindhoven  

 

- A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken 

 

- A67 Leenderheiden – Zaarderheiken 

 

- N15 Suurhoffbrug 

 

- N33 Zuidbroek – Appingedam 

 

- N50 Kampen – Kampen Zuid 

 

- Corridor Amsterdam – Hoorn 

 

- Ring Utrecht 

 

- Zuidasdok 

 

 

B. Projecten hoogfrequent spoor 

 

- PHS Amsterdam 

 

- PHS Delft 

 

- OVS SAAL MLT (traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad)  

 

C. Projecten hoofdvaarwegen 

 

- Vaarweg IJsselmeer - Meppel 
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BIJLAGE III BEHORENDE BIJ ARTIKEL 4.2.1 VAN DEZE REGELING (VERGEVORDERDE 

PROJECTEN TRACÉWET ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4.2.1, TWEEDE LID) 

 

 

A. Projecten hoofdwegennet 

 

- A58 Sint Annabosch – Galder 

 

- A4 Haaglanden N14 

 

 

 

B. Projecten hoogfrequent spoor 

 

 

- PHS project Nijmegen in de Corridor Schiphol, Utrecht, Nijmegen: SUN  

 

- PHS Alkmaar - Amsterdam: hele corridor 

 

 

 

 


