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 Bijlage I Bijlage bij artikel I

A. Het opschrift van tekst:paragraaf 2.2.1 komt te luiden:

§ 2.2.1 Oppervlaktewateren en rijkswaterenRijkswateren

B. Het opschrift van tekst:artikel 2.2 komt te luiden:

Artikel 2.2 (geometrische begrenzing van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk)

C. tekst:Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2.3 (aanwijzing en geometrische begrenzing van rijkswateren niet in beheer bij het
Rijk)

1. In afwijking van artikel 2.20, tweede lid, onder a, van de wet, berust het waterstaatkundig beheer van

de rijkswateren, voor zover deze liggen binnen de begrenzing die is vastgelegd in bijlage III, bedoelde

niet tot het Rijk behorende openbare lichaam.

2. Het waterstaatskundig beheer van de rijkswateren, voor zover het gaat om de zorg, voor het voorkomen

van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten, bedoeld in artikel 2.2,

derde lid, berust bij het waterschapsbestuur.

D. Het opschrift van tekst:artikel 2.4 komt te luiden:

Artikel 2.4 (geometrische begrenzing primaire waterkeringen – dijktrajecten)

E. Het opschrift van tekst:artikel 2.5 komt te luiden:

Artikel 2.5 (geometrische begrenzing andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het
Rijk- dijktrajecten)

F. In tekst:afdeling 2.2 wordt een tekst:paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2.2.7 Waddenzee en Waddengebied

Artikel 2.11 (geometrische begrenzing Waddenzee en Waddengebied)

[Gereserveerd]

G. tekst:Paragraaf 2.2.7 is vernummerd naar 2.2.8 en wordt als volgt gewijzigd:

§ 2.2.72.2.8 Rijksvaarwegen

Artikel 2.112.12 (geometrische begrenzing vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen)

De geometrische begrenzing van een vrijwaringsgebied van een rijkswater, met uitzondering van de

Noordzee, de Waddenzee, de Westerschelde en het IJsselmeer, dat een vaarweg is, bedoeld in artikel

5.160 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, is vastgelegd in bijlage III.

1. De geometrische begrenzing van de Waddenzee, bedoeld in artikel 5.129a, eerste lid, van het Besluit

kwaliteit leefomgeving, is vastgelegd in bijlage III.

2. De geometrische begrenzing van het Waddengebied, bedoeld in artikel 5.129a, tweede lid, van het

Besluit kwaliteit leefomgeving, is vastgelegd in bijlage III.

Artikel 2.12 (geometrische begrenzing vaarwegen)

De geometrische begrenzing van vaarwegen, bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, aanhef en onder d, onder

1° en 2° en eerste lid, onder f, onder 2° van het Besluit activiteiten leefomgeving, is vastgelegd in bijlage

III.

H. tekst:Paragraaf 2.2.8 is vernummerd naar 2.2.9 en wordt als volgt gewijzigd:

§ 2.2.82.2.9 WaterstaatswerkenBeperkingengebieden waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

Artikel 2.13 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden
waterstaatswerkenoppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen)

[Gereserveerd]
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 I. tekst:Paragraaf 2.2.9 wordt verwijderd:

§ 2.2.9 Een niet goed doordachte paragraaf

Artikel 2.14 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden
oppervlaktewaterlichamen afmeren woonschip of ander drijvend werk)

[Gereserveerd]

J. tekst:Artikel 7.4 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7.4 (participatie)

1. Bij een aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuurs-

organen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. De EU zegt hier ook iets over.

2. Als burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van

de aanvraag zijn betrokken, verstrekt de aanvrager bij de aanvraag gegevens over hoe zij zijn betrokken

en wat de resultaten daarvan zijn. Het was benauwd in de 2e2e kamer, men had een sterke behoefte

aan 0202. In
1 EU directive 123 is hier meer over te vinden.

3. Het eerste en tweede lid zijn ook van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning als

bedoeld in artikel 5.3 of 5.4 van de wet.

K. In tekst:paragraaf 7.1.2 wordt een tekst:subparagraaf ingevoegd, luidende:

§ 7.1.2.1 Algemeen

Artikel 7.5 (bouwactiviteit: toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het verstrekken van gegevens en bescheiden bij een aanvraag om

een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel PM van het Besluit bouwwerken

leefomgeving.

Artikel 7.6 Artikel 7.6 (bouwactiviteit: algemene aanvraagvereisten)

Bij een aanvraag wordt een opgave van de kosten van de te verrichten werkzaamheden verstrekt.

Artikel 7.7 (bouwactiviteit: veiligheid)

etcetera

L. tekst:Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

1 In EU directive 123 is hier meer over te vinden.
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 BIJLAGE IV BIJ ARTIKEL 2.6 VAN DEZE REGELING (AANWIJZING NEDERLANDSE DELEN
STROOMGEBIEDSDISTRICTEN)
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M. tekst:Bijlage X wordt als volgt gewijzigd:
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 BIJLAGE X BIJ ARTIKEL 5.6, TWEEDE LID, VAN DEZE REGELING (MODEL ENERGIELABEL
GEBOUW)
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N. tekst:Bijlage XI wordt als volgt gewijzigd:
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 BIJLAGE XI BIJ ARTIKEL 5.7, DERDE LID, VAN DEZE REGELING (INIJKINGSTABEL VOOR DE
ENERGIEPRESTATIE-INDICATOREN - tabel met tekstwijzigingen)

Inijkingstabel voor de energieprestatie-indicatoren

Tabel voor energieklassen voor utiliteitsgebouwen

Grenswaarden Energie-Index (EI)

Energieprestatie voor utiliteitsgebouwen

Energieprestatie-indicatorindicatoren

Kleiner of gelijk aan 1,052,05A

1,062–1,15B

1,16–1,30C

1,31–1,45D

1,461,56–1,60E

1,611,67–1,75F

Groter dan 1,752G

O. tekst:Bijlage XII wordt als volgt gewijzigd:
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 BIJLAGE XII BIJ ARTIKEL 5.8, VIERDE LID, VAN DEZE REGELING (INIJKINGSTABEL VOOR DE
ENERGIEKLASSEN)

Inijkingstabel voor de energieklassen

Tabel voor energieklassen voor overige categorieën

Grenswaarden EP;tot / EP;adm;tot;nb (E/E)

Energieprestatie overige categorieën

Energieklasse

Kleiner of gelijk aan 0,30A++++

0,31–0,65A+++

0,66–1,00A++

1,01–1,15A+

1,16–1,35A

Groter dan 1,35B

Tabel voor energieklassen voor overige categorieën (met een rij toegevoegd)

Grenswaarden EP;tot / EP;adm;tot;nb (E/E)

Energieprestatie overige categorieën

Energieklasse

Kleiner of gelijk aan 0,30A++++

0,31–0,65A+++

0,66–1,00A++

1,01–1,15A+

1,16–1,35A

1,36-1.45B

Groter dan 1,45C
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