Besluit van [datum]

houdende wijzigingen van ondergeschikte betekenis in de algemene maatregelen
van bestuur op het terrein van het wettelijke stelsel van de Omgevingswet
(Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022)

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van [datum], nr. [kenmerk];
Gelet op de kaderrichtlijn water en de richtlijn industriële emissies en de artikelen 2.24,
eerste lid, 4.3, eerste en derde lid, 4.5, 5.1, eerste en tweede lid, 5.18, eerste lid, 5.34,
tweede lid, 16.15, 16.16, 16.139, eerste lid, 18.3, 20.6, eerste lid, en 22.18, vierde lid,
van de Omgevingswet, artikel 18, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de
artikelen 12a, vijfde lid, en 91 van de Wet bodembescherming, artikel 2, eerste lid, van
de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en artikel 11a.2,
eerste lid, van de Wet milieubeheer;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum],
nr. [kenmerk]);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van [datum], nr. [kenmerk];
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I (Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet)
Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel II, onderdeel D, wordt “bijlage XIIIa” vervangen door “bijlage XIIIb”.

B
Artikel II, onderdeel J, aanhef, komt te luiden:
J
Na bijlagen Va en Vc worden bijlagen Vb en Vd ingevoegd en na bijlage XIII worden
onder vernummering van bijlage XIIIb tot bijlage XIIIc bijlagen XIIIa en XIIIb
ingevoegd, luidende:
C
In artikel VII, onderdeel J wordt “66” vervangen door “66, eerste lid”.
ARTIKEL II (Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet)
Artikel IV, onder B, van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet komt te luiden:
B
In artikel 4.5, derde lid, wordt “de artikelen 4.227 en 4.230” vervangen door “de
artikelen 4.103a, 4.227 en 4.230 of een vergunningvoorschrift op grond van artikel
4.103a”.
ARTIKEL III (Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken)
In de bijlage bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken wordt de categorie Omgevingswet als
volgt gewijzigd:
1. Na het opschrift worden in de opsomming twee onderdelen ingevoegd, luidende:
- (artikel 2.43, eerste lid, in samenhang met artikel 3.53, derde en vierde lid, onder a tot
en met c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving) besluit van het bevoegd gezag om
geen of minder geluidwerende maatregelen aan een geluidgevoelig gebouw te treffen;
- (artikel 2.43, eerste lid, in samenhang met artikel 3.54 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving) besluit van het bevoegd gezag om een besluit tot het treffen van
geluidwerende maatregelen aan een geluidgevoelig gebouw te wijzigen in een besluit om
geen geluidwerende maatregelen aan dat gebouw te treffen;.
2. In de opsomming wordt na het onderdeel met de verwijzing naar artikel 4.5 in
samenhang met artikel 3.7, tweede lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving een
onderdeel ingevoegd, luidende:
- (artikel 4.5, eerste lid, in samenhang met artikel 5.23a, aanhef en onder b, van het
Besluit bouwwerken leefomgeving) door het bevoegd gezag gesteld maatwerkvoorschrift
bij wijziging van een gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan
inhoudende dat de waarde, als bedoeld in artikel 5.23, eerste lid, van het Besluit
bouwwerken leefomgeving, wordt versoepeld tot ten hoogste 38 dB;.
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3. In de numerieke volgorde van de opsomming worden vier onderdelen ingevoegd,
luidende:
- (artikel 10.13, eerste lid) door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opgelegde
gedoogplicht voor het tot stand brengen of opruimen van een werk voor infrastructuur of
water;
- (artikel 10.13, tweede lid) door het dagelijks bestuur van een waterschap opgelegde
gedoogplicht voor het tot stand brengen of opruimen van een werk ter uitvoering van
een projectbesluit waarop artikel 5.46, tweede lid, van de Omgevingswet van toepassing
is;
- (artikel 10.14) door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opgelegde
gedoogplicht voor het tot stand brengen of opruimen van een werk voor energie of
mijnbouw;
- (artikel 10.15) door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opgelegde
gedoogplicht voor het tot strand brengen of opruimen van werken voor grenswateren als
bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag;.
ARTIKEL IV (Besluit activiteiten leefomgeving)
Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 3.25, derde lid, wordt “onder c tot en met f” vervangen door “onder e tot en
met h”.
B
Artikel 3.49 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het eerste lid is niet van toepassing als alleen de activiteit bedoeld in artikel 3.50 in
deze afdeling is aangewezen.
C
In artikel 3.128, eerste lid, onder d, wordt na “voedingsmiddelen voor
landbouwhuisdieren” ingevoegd “en dieren die worden gehouden voor hun pels”.
D
In artikel 3.131 wordt in het opschrift en in de tekst na “voedingsmiddelen voor
landbouwhuisdieren” toegevoegd “en dieren die worden gehouden voor hun pels”.
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E
In artikel 3.185, derde lid, onder y, wordt “bij een activiteit als” vervangen door “als dat
opslaan gebeurt bij het demonteren van ingezamelde of afgegeven autowrakken of
wrakken van tweewielige motorvoertuigen,”.
F
In artikel 3.200, tweede lid, onder d, vervalt “, met uitzondering van pelsdieren”.
G
Artikel 3.204a vervalt.
H
In artikel 3.265, eerste lid, onder b, wordt na “gemotoriseerde voertuigen of werktuigen”
ingevoegd “op een andere locatie dan de locatie van de gestrande automobilist”.
I
Artikel 3.270, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het slot van onderdeel a vervalt “en”.
2. Aan het slot van onderdeel b wordt de punt vervangen door “; en”.
3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteiten als
vergunningplichtig zijn aangewezen in artikel 3.269.
J
In de opschriften van artikelen 4.35, 4.37, 4.46, 4.56, 4.59, 4.451 vervalt “lucht:”.
K
In artikel 4.63, tweede lid, onder c, wordt “stoomketels” vervangen door “ketels”.
L
Artikel 4.65 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het slot van de aanhef wordt de dubbele punt vervangen door “artikelen 4.73 en
4.96.”.
2. Onderdelen a en b vervallen.

4

M
In artikel 4.70, eerste lid, onder c, wordt “en zink” vervangen door “, zink, antimoon,
kobalt, mangaan, vanadium en tin”.
N
Na artikel 4.73 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4.73a (lucht: afbakening mogelijkheid maatwerk emissies)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.73 wordt versoepeld,
wordt alleen gesteld over de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden, ammoniak,
koolmonoxide, waterstoffluoride, zoutzuur en de som van dioxinen en furanen, bedoeld
in tabel 4.73.
O
In artikel 4.77, tweede lid, wordt “opgenomen” vervangen door “bedoeld”.
P
Artikel 4.81 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid vervalt “, in afwijking van artikel 4.80,”.
2. In het derde lid wordt “in afwijking van artikel 4.80” vervangen door “in afwijking van
artikel 4.79”.
Q
In artikel 4.88, eerste lid, wordt “uurgemiddelden” vervangen door
“halfuurgemiddelden”.
R
Na artikel 4.96 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4.96a (afbakening mogelijkheid maatwerk in ontvangst nemen van
afvalstoffen)
Een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift waarmee artikel 4.96 wordt versoepeld,
wordt alleen gesteld een voor ippc-installatie waarin alleen afvalstoffen thermisch
worden behandeld die afkomstig zijn van die installatie.
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S
Artikel 4.130, tweede en derde lid, komen te luiden:
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het meten van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen als de maatregel, bedoeld in artikel 4.128, eerste lid wordt getroffen.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het meten van totaal stof als de maatregelen,
bedoeld in artikel 4.128, tweede lid, worden getroffen.
T
In artikel 4.147, tweede lid, wordt na “Het eerste lid” ingevoegd “is”.
U
In de artikelen 4.185, eerste lid, 4.197, eerste lid, 4.200, vierde lid, en 4.257, derde lid,
onder b, vervalt “elektrolytisch of stroomloos”.
V
In het opschrift van artikel 4.185 wordt “elektrolytisch of stroomloos aanbrengen”
vervangen door “aanbrengen van metaallagen”.
W
In de opschriften van artikel 4.197 en tabel 4.197 vervalt “elektrolytisch of stroomloos”.
X
Artikel 4.268 komt te luiden:
Aan artikel 4.267, eerste lid, wordt voor totaal stof in ieder geval voldaan als:
a. per jaar niet meer dan:
1°. 6.500 kg lastoevoegmateriaal en laselektroden wordt gebruikt bij laswerkzaamheden
van klasse III; en
2°. 200 kg lastoevoegmateriaal en laselektroden wordt gebruikt bij laswerkzaamheden
van klasse V, VI en VII, waarbij roestvast staal wordt gelast met beklede elektroden of
met MAG gevulde draad, of andere materialen worden gelast met gelegeerde elektrode
of met gelegeerde gevulde draad; of
b. bij laswerkzaamheden van klasse III tot en met VII:
1°. de afgezogen lucht wordt gerecirculeerd; of
2°. de afgezogen emissies door een geschikte filtrerende afscheider of een geschikt
elektrostatisch filter worden gevoerd.
Y
In artikel 4.269, onder b, wordt aan het slot “en” vervangen door “of”.
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Z
In artikel 4.270, onder a, wordt aan het slot “en” vervangen door “of”.
AA
Artikel 4.283 komt te luiden:
Artikel 4.283 (lucht: maatregelen stofklassen gA en gO)
Aan artikel 4.280, eerste lid, wordt voor gA en gO bij het solderen met vloeimiddelen die
leidden tot gasvormige emissies in de lucht in ieder geval voldaan als per jaar ten
hoogste 100 kg vloeimiddelen wordt gebruikt, of:
a. de afgezogen emissies bij het solderen met vloeimiddelen die vluchtige organische
stoffen bevatten door een geschikt adsorptiefilter worden gevoerd; en
b. de afgezogen emissies bij het solderen met zure vloeimiddelen door een geschikte
gaswasser, een geschikt aerosolfilter of een geschikt mistfilter worden gevoerd.
AB
In het opschrift van artikel 4.299 vervalt “bij het spaanloos of verspanend bewerken of
het mechanisch afwerken van metalen”.
AC
In artikel 4.402, tweede lid, onder d, wordt na “voedingsmiddelen voor
landbouwhuisdieren” toegevoegd “en dieren die worden gehouden voor hun pels”.
AD
In artikel 4.440 wordt na “diffuse-emissiegrenswaarden voor de coating van voertuigen”
ingevoegd “, bedoeld”.
AE
Artikel 4.658 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onder a, wordt “S, sA1, sA2 en sA3” vervangen door “S, sA.1, sA.2
en sA.3”.
2. In het tweede lid, onder b, wordt “gA1, gA2 en gA3” vervangen door “gA.1, gA.2 en
gA.3”.
3. In het tweede lid, onder c, wordt “gO1, gO2 en gO3” vervangen door “gO.1, gO.2 en
gO.3”.
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AF
In artikel 4.1039, vierde lid, wordt “pyrotechnische artikel voor theatergebruik bevindt”
vervangen door “pyrotechnische artikelen voor theatergebruik bevinden”.
AG
In het opschrift van artikel 4.1198 vervalt “bodem:”.
AH
In artikel 4.1258, tweede lid, wordt “onder b, d, e, f, g en h” vervangen door “onder b,
e, f, g en h”.
AI
In artikel 4.1326, derde lid, wordt “wordt verstrekt” vervangen door “beschikbaar is”.
AJ
In artikel 4.1343, eerste lid, wordt na “bedoeld in” ingevoegd “de”.
AK
In artikel 5.7k wordt “4 weken” vervangen door “vier weken”.
AL
Artikel 6.16, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. De onderdelen c en d komen te luiden:
c. een installatie voor het kweken van consumptievis, het kweken of houden van
ongewervelde waterdieren, het telen van waterplanten of het invangen van mosselzaad
als bedoeld in artikel 6.49;
d. een mijnbouwinstallatie; en.
2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. een pijpleiding als bedoeld in de artikelen 94 en 95 van het Mijnbouwbesluit.
AM
In artikelen 7.8, onder c, en 7.9 onder d, wordt na “het adres” ingevoegd “, of als er
geen adres is, de coördinaten”.
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AN
In artikel 7.10, eerste lid, wordt “Voordat de naam of het adres” vervangen door
“Voordat de naam, het adres of de coördinaten”.
AO
In artikelen 7.12 en 7.13, aanhef, wordt “bedoeld in artikel” vervangen door “bedoeld in
de artikelen”.
AP
Aan artikel 7.16, derde lid, wordt, onder vervanging van “; en” aan het slot van
onderdeel c door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van
onderdeel d door “; en”, een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. een pijpleiding als bedoeld in de artikelen 94 en 95 van het Mijnbouwbesluit.
AQ
In artikel 9.21, vierde lid, onder b, aanhef wordt na “beschermingszone” ingevoegd “van
een beperkingengebied met betrekking tot een hoofdspoorweg of bijzondere spoorweg”.
AR
In het opschrift van paragraaf 9.2.4 wordt na “bij hoofdspoorwegen” ingevoegd “of
bijzondere spoorwegen”.
AS
Aan het slot van artikel 11.6, tweede lid, onder d, vervalt “en”.
AT
In artikel 11.74 wordt “Benelux overeenkomst op het gebied van de jacht en de
vogelbescherming (Trb. 1970, 155)” vervangen door “benelux-overeenkomst over jacht
en vogelbescherming”.
AU
In artikel 15.61, onder b, wordt “sulfierreducerende” vervangen door
“sulfietreducerende”.
AV
In artikel 16.8, eerste lid, onder b, vervalt “als bedoeld in artikel 3.14a van de
Omgevingswet”.
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AW
Bijlage I, onder A, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de begripsomschrijving van autowrak wordt “artikel 21, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994” vervangen door “artikel 71, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994”.
2. In de begripsomschrijving van dierenverblijf vervalt “of een ander bouwwerk voor het
houden van pelsdieren”.
3. In de begripsomschrijving van landbouwhuisdier vervalt “, pels”.
4. In de begripsomschrijving van Seveso-inrichting wordt “volledig” vervangen door
“volledige”.
5. In de begripsomschrijving van wrak van een tweewielig motorvoertuig wordt “artikel
21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994” vervangen door “artikel 71, eerste lid,
van de Wegenverkeerswet 1994”.
AX
Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
1. Categorie 40A komt te luiden:
40A

ga

asfalt met meer dan 75 mg/kg PAK dat op basis van de Regeling
Europese afvalstoffenlijst als gevaarlijke afvalstof moet worden
aangemerkt

2. Categorie 40B vervalt.
AY
In de tabel in bijlage III wordt in de derde kolom (Stof), bij stofklasse MVP 1 met CASNummer 11113-50-1, “niet hoger dan 85 gewichtspercenten” vervangen door “ten
hoogste 85 gewichtsprocenten”.
AZ
In de tabel bij bijlage VII wordt in de eerste kolom (Stof), bij Stof natuurlijk ruw
boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van ten hoogste 85 gewichtsprocenten berekend
op de droge stof, “gewichtspercenten” vervangen door “gewichtsprocenten”.
ARTIKEL V (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer)
In artikel 21a, eerste lid, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer wordt “de artikelen 5.78m, tweede en derde lid, 5.78n en 5.78o van het
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Besluit kwaliteit leefomgeving” vervangen door “de artikelen 5.78i, 5.78m, tweede en
derde lid, 5.78n en 5.78o van het Besluit kwaliteit leefomgeving”.
ARTIKEL VI (Besluit beheer autobanden)
Het Besluit beheer autobanden wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 1, onder a, wordt “artikel 21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994”
vervangen door “artikel 71, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994”.

ARTIKEL VII (Besluit beheer autowrakken)
Het Besluit beheer autowrakken wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 1, onder a en b, wordt “artikel 21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994”
vervangen door “artikel 71, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994”.
ARTIKEL VIII (Besluit bodemkwaliteit)
Het Besluit bodemkwaliteit wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, vervalt “Onze Ministers” en de bijbehorende begripsomschrijving.
B
In de artikelen 9, tweede lid, 10, eerste lid, 11, derde lid, 12, tweede lid, 17, eerste en
tweede lid, 19 en 20, wordt “Onze Ministers” vervangen door “Onze Minister”.
C
In de artikelen 9, eerste lid, 10, derde lid, 23, eerste, tweede en derde lid en 25, eerste
lid, wordt “Onze Ministers kunnen” vervangen door “Onze Minister kan”.
D
In artikel 9, vierde lid, wordt “Onze Ministers stellen” vervangen door “Onze Minister
stelt” en wordt “door hen aangewezen website” vervangen door “door Onze Minister
aangewezen website”.
E
In artikel 11, eerste lid en artikel 12, derde lid, wordt “Onze Ministers beslissen”
vervangen door “Onze Minister beslist”.
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F
In artikel 11, tweede lid, wordt “Onze Ministers verlenen” vervangen door “Onze Minister
verleent”.
G
In artikel 23, zesde lid, wordt “kunnen Onze Ministers” vervangen door “kan Onze
Minister”.
H
In artikel 24 wordt “Onze Ministers verwerken” vervangen door “Onze Minister
verwerkt”.
I
Artikel 55, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit komt te luiden:
1. De gemeenteraad legt ten behoeve van het toepassen van grond of baggerspecie op
of in de bodem, niet zijnde de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, van
het gebied binnen de gemeente op een kaart de bodemfunctieklassen, zijnde industrie of
wonen, vast.
J
In artikel 66, tweede lid, vervalt “2.”
ARTIKEL IX (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2.10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de tekst wordt “op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet”
vervangen door “bij of krachtens de Alcoholwet”.
2. Na “in dit besluit opgenomen regel” wordt een komma ingevoegd.
B
In artikel 3.87, eerste lid, wordt “als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen”
vervangen door “als bedoeld in artikel 6.29”.
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C
In artikel 3.98a, eerste lid, wordt “een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is
verleend” vervangen door “een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is
aangevraagd”.
D
In artikel 3.143, tweede lid, onder d, wordt “vertrek” vervangen door “ruimte”.
E
In de artikelen 4.5, vijfde lid, 4.6, tweede lid, 5.3a, tweede lid, 6.5, derde lid, en 7.5,
vijfde lid, wordt na “bedoelde belangen zich” ingevoegd “daartegen”.
F
In artikel 4.9 wordt na “Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom
zijn afdeling 4.6 en de paragrafen” ingevoegd “4.5.4,”.
G
In artikel 4.10, tweede lid, wordt “de paragrafen 4.2.3 en 4.6.1” vervangen door
“paragraaf 4.2.3, de artikelen 4.30 tot en met 4.32 en paragraaf 4.6.1”.
H
In artikel 4.15, tweede lid, wordt “de artikelen 4.12 en 4.13” vervangen door “de
artikelen 4.12 tot en met 4.14”.
I
In artikel 4.15d vervalt ”1.”.
J
Tabel 4.101 komt te luiden:
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leden van toepassing

niet-geluidgevoelige gevel

4.103a
*

4.104
4.103b 4.103c
1
2
1
2 1 2

artikel 4.102 4.103
lid
*
1 2

3

*
*

1

2

3

*

1

2

*
*

*
*

1

*
*
*
-

1
1
1
-

2
2
2
-

3
3
3
-

*
*
*
-

1
1
1
-

2
2
2
-

*
*
*
-

*
*
*
-

1
1
1
-

1

Woonfunctie
a woonwagen
b andere woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
a voor kinderopvang
b andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10 Winkelfunctie
11 Overige gebruiksfunctie
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde

tijdelijk bouwwerk

geluidwering bij luchtvaartlawaai

overgangsrecht: Wet geluidhinder

afbakening maatwerkvoorschriften
geluidwering

geluidwering bij weg-, spoorwegof industriegeluid of geluid door
activiteiten

bescherming tegen geluid van
buiten

gebruiksfunctie

4

2

3

4

*

2
2
2
-

3
3
3
-

4
4
4
-

*
*
*
-

K
In artikel 4.103a wordt “eerste, lid” vervangen door: “eerste lid,”.
L
Artikel 4.103c wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt “dove gevel” vervangen door “Wet geluidhinder”.
2. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
3. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Als voor een bouwwerk in het geluidaandachtsgebied, bedoeld in bijlage I bij het
Besluit kwaliteit leefomgeving, van een weg, spoorweg of industrieterrein het
gezamenlijke geluid, bedoeld in artikel 4.103, eerste lid, onder a, niet is bepaald in een
van de in dat onderdeel genoemde besluiten, wordt het gezamenlijke geluid berekend
volgens bij ministeriële regeling gestelde regels op basis van in ieder geval:
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4.105
*

3

a. hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting die op grond van
artikel IX van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet onderdeel zijn van het
tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1 van de wet; en
b. het geluid van luchtvaart, als dat is opgenomen in het geluidregister, bedoeld in
artikel 11.51 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
M
In artikel 4.149, eerste, tweede en vierde lid, wordt “tabel 4.148” vervangen door “tabel
4.148A”.
N
In artikel 4.149a vervalt “van 7 juli 2020 zoals gepubliceerd op
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/17/
kostenoptimaliteitsstudie-beng-eisen”.
O
In artikel 4.152, eerste, derde, vijfde, zesde en achtste lid, wordt “tabel 4.148”
vervangen door “tabel 4.148B”.
P
In artikel 4.156 wordt “is artikel 4.152” vervangen door “zijn de artikelen 4.152 en
4.153”.
Q
In artikel 4.241, tweede lid, vervallen “te bouwen” en “2012”.
R
In artikel 4.243, tweede lid, onder d, wordt “vertrek” vervangen door “ruimte”.
S
Tabel 5.8 komt te luiden:
Tabel 5.8
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1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

12

Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
a voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
b andere kinderopvang
c andere bijeenkomstfunctie
C elfunctie
Gezondheidszorgfunctie
Industriefunctie
a. lichte industriefunctie voor het houden van dieren
b. andere industriefunctie
Kantoorfunctie
Logiesfunctie
Onderwijsfunctie
a basisonderwijs
b andere onderwijsfunctie
Sportfunctie
Winkelfunctie
Overige gebruiksfunctie
a. voor het personenvervoer
b. andere overige gebruiksfunctie
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a. wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
b voor langszaam verkeer
c ander bouwwerk geen gebouw zijnde

3

5.20
1 2

3

4

5

technische bouwsystemen

5.19
*

vluchten bij brand

5.17 5.18
*
*

energiezuinigheid

badruimte

5.12 5.13 5.13a 5.14 5.15 5.16
1 2
*
*
1 2 1 2 1 2

verblijfsgebied en
verblijfsruimte

afvoer van rookgas en toevoer
van verbrandingslucht

luchtverversing

verdere beperking van
uitbreiding van brand en
beperking van rook
bescherming tegen geluid
van gebouwinstallaties

beperking van uitbreiding
van brand

beperking van het ontwikkelen
van brand en rook

beperken van het ontstaan van
een brandgevaarlijke situatie

5.10 5.10a 5.11
*
*
*

toiletruimte

3

hoogte afscheiding

constructieve veiligheid bij
brand

constructieve veiligheid
artikel 5.9
lid 1 2

5.20a 5.21
*
1 2

1

2

3

*

-

*

1

-

*

*

1

2

1

2

1

2

3

*

*

*

1

2

3

4

5

*

1

2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

*
*
*
*
*

-

*
*
*
*
*

1
1
1
1
1

-

*
*
*
*
*

-

1
1
1
1
1

-

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

-

-

-

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

-

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

-

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

*
*
*
*

-

*
*
*
*

1
1
1
1

2
-

*
*
*
*

-

1
1
1
1

-

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

-

-

-

1
1
1
1

2
2
2
2

-

4
4
4
4

5
5
5
5

-

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

*
*
*
*

-

*
*
*
*

1
1
1
1

-

*
*
*
*

-

1
1
1
1

-

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

-

-

-

1
1
1
1

2
2
2
2

-

4
4
4
4

5
5
5
5

-

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1

2
2

3
3

*
-

-

*
*

1
1

-

*
*

-

1
1

-

1
1

2
2

1
1

2
2

3
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

2
2

1
1
1

2
2
2

3
3
3

*
*
*

*
-

*
*
*

1
1
1

-

*
*
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1

2
2
2

T
Aan artikel 5.9 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Op het verbouwen van een drijvend bouwwerk zijn de artikelen 4.15a tot en met
4.15e van toepassing.
U
In artikel 5.23, tweede lid, onder b, wordt “geheel vernieuwd wordt” vervangen door
“geheel wordt vernieuwd”.
V
Artikel 6.8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder a, wordt “de melder” vervangen door “degene die de activiteit,
bedoeld in artikel 6.1, verricht,” en wordt “de gemachtigde” vervangen door “degene die
is gemachtigd”.
2. In het eerste lid, onder c, wordt “ligging” vervangen door “de ligging”.
2. In het tweede lid wordt “de melder” vervangen door “degene die de activiteit, bedoeld
in artikel 6.1, verricht,”.
W
In artikel 6.14, eerste lid, onder d, wordt “bedoeld in de paragrafen 3.2.7 en 4.3”
vervangen door “bedoeld in de paragrafen 3.2.7 en 4.2.7”.
X
Artikel 6.31 vervalt.
Y
In artikel 7.5, derde lid, wordt na “Een maatwerkvoorschrift” ingevoegd “of
vergunningvoorschrift”.
Z
Artikel 7.11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder b, wordt “zal verrichten” vervangen door “gaat verrichten”.
2. In het eerste lid, onder e, wordt “zal plaatsvinden” vervangen door “gaat
plaatsvinden”.
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3. In het eerste lid vervalt onderdeel f, onder vernummering van de onderdelen g, h en i
tot de onderdelen f, g en h.
4. Het eerste lid, onder h (nieuw), komt te luiden:
h. als de melding is vereist omdat de hoeveelheid sloopafval naar redelijke schatting
meer dan 10 m3 bedraagt:
1°. een beschrijving van de maatregelen om te voldoen aan artikel 7.19a, eerste lid; en
2°. de risicomatrix en, voor zover van toepassing, het sloopveiligheidsplan en de naam
en contactgegevens van de veiligheidscoördinator directe omgeving, en andere gegevens
en bescheiden over de maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te
beschermen in de directe omgeving van de sloopwerkzaamheden.
AA
In artikel 7.15, tweede lid, wordt “Bij een bouw- en sloopplaats van een te bouwen of te
slopen gebouw wordt” vervangen door “Bij het bouwen of slopen van een gebouw wordt
bij de bouw- en sloopplaats”.
AB
In artikel 7.35 wordt “bedoeld in artikel 2.2” vervangen door “bedoeld in artikel 7.30”.
AC
In het opschrift van paragraaf 7.2.3 wordt “Materiële regels” vervangen door
“Inhoudelijke regels”.
AD
In het opschrift van artikel 7.38 wordt “materiële regels” vervangen door “inhoudelijke
regels”.
AE
In bijlage I, onder A, wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:
ISSO: publicatie die door het Kennisinstituut voor de Installatiesector is uitgegeven;
rijstrook: rijstrook als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;.
ARTIKEL X (Besluit kwaliteit leefomgeving)
Het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1.1a wordt als volgt gewijzigd:
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1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Na “20.16, eerste lid, van de wet” volgt een punt en vervalt “artikel 4, eerste lid, van
de Kaderwet subsidies I en M en de artikelen 3.4, eerste lid, aanhef en onder b, en 3.7
van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet.”
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Dit artikel berust ook op:
a. artikel 4, eerste lid, van de Kaderwet subsidies I en M; en
b. de artikelen 3.4, eerste lid, aanhef en onder b, en 3.7 van de Aanvullingswet geluid
Omgevingswet.
B
In artikelen 3.38, derde lid, onder c en d, 5.74, eerste lid, 5.76, tweede en derde lid,
onder b, onder 1° en 2°, 8.19, tweede lid, 8.41, aanhef, 8.42, eerste en tweede lid,
11.50, eerste lid, onder b, en onder c, onder 1°, 2° en 3°, 11.52, eerste lid, onder c en
e, onder 1° en 2°, vervalt “dB”.
C
In artikel 3.69, eerste lid, onder b, wordt na “invasieve uitheemse soorten” ingevoegd
“als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving”.
D
In artikel 5.40, tweede lid, onder e, wordt “gebouwen en bouwwerken, geen gebouw
zijnde,” vervangen door “bouwwerken”.
E
Artikel 5.76, derde lid, onder a, komt te luiden:
a. civiele schietbaan als bedoeld in het eerste lid, onder a, of combinatie van
schietbanen, een lagere of hogere waarde bevatten, mits die waarde niet hoger is dan
55 dB Bs,dan; of.
F
In artikel 5.78ae, tweede lid, onder a en b, wordt “5.1.4.2.3” vervangen door
“5.1.4.2a.3”.
G
Artikel 5.89o wordt als volgt gewijzigd:
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1. In het eerste lid, onder a wordt “artikelen 4.1273” vervangen door “artikel 4.1273”.
2. In het eerste lid, onder b wordt “artikelen 4.1289 en 4.1291” door “artikel 4.1289 of
4.1291’.
H
Artikel 5.104 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de begripsomschrijving van houden van landbouwhuisdieren vervalt “, met
uitzondering van het houden van pelsdieren”.
2. In de begripsomschrijving van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor vervalt “,
met uitzondering van pelsdieren”.
I
Aan artikel 6.2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. De waterschapsverordening bepaalt dat het bevoegd gezag in afwijking van het vierde
lid een omgevingsvergunning kan verlenen als:
a. de aanvraag betrekking heeft op:
1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krwoppervlaktewaterlichaam;
2°. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
3°. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krwoppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame
activiteiten van menselijke ontwikkeling;
b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de
kaderrichtlijn water is voldaan; en
c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale
waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als
het gaat om regionale wateren.
J
Artikel 6.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder a, wordt “artikelen 4.1273” vervangen door “artikel 4.1273”.
2. In het eerste lid, onder b, wordt “artikelen 4.1289 en 4.1291” vervangen door “artikel
4.1289 of 4.1291”.
K
Aan artikel 7.12 wordt een lid toegevoegd, luidende:
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5. De omgevingsverordening bepaalt dat in afwijking van wat overeenkomstig het vierde
lid in de omgevingsverordening is bepaald, een omgevingsvergunning kan worden
verleend als:
a. de aanvraag betrekking heeft op de gevallen waarin het niet voorkomen van die
achteruitgang het gevolg is van:
1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krwoppervlaktewaterlichaam;
2°. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
3°. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krwoppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame
activiteiten;
b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de
kaderrichtlijn water is voldaan; en
c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale
waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als
het gaat om regionale wateren.
L
In artikel 8.3d wordt “de artikelen 4.5, 4.6, 7.5 en 7.23 van het Besluit bouwwerken
leefomgeving” vervangen door “de artikelen 4.5, 4.6, 5.3a, 7.5 en 7.23 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving”.
M
In artikel 8.70d, onder a, wordt na “weidegronden” ingevoegd “als bedoeld in bijlage I
bij het Besluit activiteiten leefomgeving”.
N
Aan artikel 8.84 wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. In afwijking van het vijfde lid wordt een omgevingsvergunning verleend als:
a. de aanvraag betrekking heeft op de gevallen waarin het niet voorkomen van die
achteruitgang het gevolg is van:
1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krwoppervlaktewaterlichaam;
2°. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
3°. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krwoppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame
activiteiten;
b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de
kaderrichtlijn water is voldaan; en
c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale
waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als
het gaat om regionale wateren.
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O
In artikel 9.3a, tweede lid, wordt “vierde en vijfde lid” vervangen door “vierde, vijfde en
zesde lid”.
P
In artikel 11.65, vierde en vijfde lid, wordt “artikel 10.64” vervangen door “artikel
11.64”.
Q
In artikel 12.5, eerste lid, vervalt “op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit”.
R
In de artikelen 12.12, eerste lid, onder a en b, 12.13, eerste lid, onder a en b en 12.13a,
onder a, b, c en d, wordt “dB” vervangen door “Lden”.
S
In artikel 12.26c wordt “artikel 15.15, eerste lid, van het Omgevingsbesluit” vervangen
door “artikel 15.5, eerste lid, van het Omgevingsbesluit”.
T
Afdeling 12.2 vervalt.
U
Na artikel 12.27 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 12.27a (tijdelijke beoordelingsregel buitenplanse
omgevingsplanactiviteit)
Bij de toepassing van artikel 8.0a, tweede lid, is in ieder geval sprake van een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties voor zover de activiteit niet in strijd is
met een eerder verleende omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.
V
In bijlage I, onder A, wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:
NEN-EN-ISO/IEC: NEN-EN die door de International Organization for Standardization en
de International Electrotechnical Commission is vastgesteld;.
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W
In de tabel in bijlage Va wordt in de eerste en tweede kolom “dB” vervangen door “L den”.
X
Bijlage VII, onder E, onder 4, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder punt 4.1 wordt “artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder c,” vervangen door
“artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder e,”.
2. Onder punt 4.2 wordt “artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder e,” vervangen door
“artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder g,”.
3. Onder punt 4.3 wordt “artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder f,” vervangen door
“artikel 3.25, eerste lid, aanhef en onder h,”.
ARTIKEL XI (Besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het
Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit
leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een
stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties)
Het Besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het
Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het
Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor
werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb. 2020, 348) wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel III wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt “afdeling 3.5” vervangen door “afdeling 3.7”.
b. “Afdeling 3.6 (Gasverbrandingsinstallaties)” wordt vervangen door “AFDELING 3.8
GASVERBRANDINGSINSTALLATIES”.
c. De artikelen 3.35 tot en met 3.37 worden vernummerd tot de artikelen 3.73 tot en
met 3.75.
d. In artikel 3.74, tweede lid, onder i, (nieuw) wordt “artikel 10.14b van het
Omgevingsbesluit” vervangen door “artikel 11.26 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving”.
2. Onderdeel B wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt “artikel 10.14” vervangen door “artikel 11.24”.
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b. De artikelen 10.14a en 10.14b worden vernummerd tot 11.25 en 11.26.
c. In de artikelen 11.25, vierde lid (nieuw), en 11.26, eerste lid (nieuw), vervalt “van het
Besluit kwaliteit leefomgeving”.
B
Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 10.26a wordt “als bedoeld in artikel 3.36, eerste lid, en artikel 3.37, eerste lid”
vervangen door “als bedoeld in de artikelen 3.74, eerste lid, en 3.75, eerste lid”.
ARTIKEL XII (Invoeringsbesluit Omgevingswet)
Het Invoeringsbesluit Omgevingswet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 7.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 22.41, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. Aan het slot van onderdeel e, onder 3o, vervalt “en”.
b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door “; en” wordt een
onderdeel toegevoegd, luidende:
g. bruggen, viaducten, verkeerstunnels en andere ondergronds gelegen bouwwerken
voor het vervoer van personen of goederen en beweegbare waterkeringen.
2. Na artikel 22.52 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 22.52a Energie: overgangsrecht maatregelen en informatieplicht
1. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van artikel 2.15, tweede
of tiende lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer gegevens en bescheiden zijn
verstrekt of hadden moeten worden verstrekt, blijven de uit artikel 2.15 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, volgende verplichtingen en de verplichtingen volgend uit de regels die bij
of krachtens dat artikel in samenhang met artikel 1.7, eerste lid, van het
Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, zijn gesteld, tot 1 juli 2023 van toepassing.
2. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van artikel 2.15, elfde
lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer gegevens en bescheiden zijn verstrekt of
hadden moeten worden verstrekt, blijven de uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet,
volgende verplichtingen en de verplichtingen volgend uit de regels die bij of krachtens
dat artikel in samenhang met artikel 1.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit
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milieubeheer, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet,
zijn gesteld, tot 5 december 2023 van toepassing.
3. Op een activiteit waarop het eerste of tweede lid van toepassing is, is gedurende de
periodes, bedoeld in die leden, artikel 22.52 niet van toepassing.
3. In artikelen 22.54, eerste lid en tweede lid, onder b, 22.55, eerste lid, artikel 22.83,
eerste lid en tweede lid, onder b, 22.84, aanhef, wordt “die op een locatie is toegelaten”
vervangen door “dat is toegelaten”.
4. In artikelen 22.54, tweede lid, onder a, 22.83, tweede lid, onder b, wordt “die geheel
of gedeeltelijk ligt” vervangen door “dat geheel of gedeeltelijk ligt”.
5. In artikel 22.55, tweede lid, wordt “een geluidgevoelig gebouw die nog niet aanwezig
is” vervangen door “een geluidgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is”.
6. Artikel 22.60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt na “uur per dag” ingevoegd “gemiddeld”.
b. In onderdeel i, onder 1°, wordt “enig vertrek” vervangen door “enige ruimte”.
c. In onderdeel i, onder 1°, onder i, wordt “dit vertrek” vervangen door “die ruimte”.
d. In onderdeel i, onder 1°, onder ii, wordt na “in andere gevallen” ingevoegd “dan
bedoeld onder i”.
7. Na artikel 22.61 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 22.61a Gegevens en bescheiden
1. Dit artikel is van toepassing op een activiteit op een gezoneerd industrieterrein.
2. Dit artikel is niet van toepassing op een activiteit waar:
a. tussen 19.00 en 7.00 uur gemiddeld niet meer dan vier transportbewegingen per dag
plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig
vermeerderd met het laadvermogen meer is dan 3.500 kg en binnen een afstand van 50
m van de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht geluidgevoelige
gebouwen aanwezig zijn;
b. het mede op basis van de aard van de activiteit, niet aannemelijk is dat in enige
ruimte op de locatie waarop de activiteit wordt verricht het equivalente geluidsniveau
(LAeq) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de representatieve
bedrijfssituatie, meer bedraagt dan:
1°. 70 dB(A), als deze ruimte in- of aanpandig is gelegen met geluidgevoelige
gebouwen;
2°. 80 dB(A), in andere gevallen dan bedoeld onder 1°;
c. in de buitenlucht of op een open terrein geen muziek ten gehore wordt gebracht;
d. in de buitenlucht geen oefenterrein voor motorvoertuigen aanwezig is;
e. geen koelinstallatie aanwezig is die volgens de gebruiksaanwijzing behoort te zijn
gevuld met meer dan 30 kg synthetisch koudemiddel;
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f. geen gemotoriseerde modelvliegtuigen, modelvaartuigen of modelvoertuigen in de
open lucht worden gebruikt;
g. geen parkeergelegenheid wordt geboden in een parkeergarage voor meer dan 30
personenauto’s;
h. geen noodstroomaggregaat aanwezig is dat meer dan 50 uren per jaar in werking is;
en
i. geen transformatoren met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch
vermogen van 200 MVA of meer, die zijn ondergebracht in een gesloten gebouw, worden
gebruikt;
3. Dit artikel is ook niet van toepassing op een activiteit waarvoor op grond van
hoofdstuk 2, 3, 4 of 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 22.61 of een
ander artikel in deze afdeling een verplichting geldt om gegeven en bescheiden te
verstrekken of een omgevingsvergunning aan te vragen voor het beginnen of wijzigen
van die activiteit.
4. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit worden aan het college van
burgemeester en wethouders de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. informatie over de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de
daarbij behorende processen;
b. gegevens over de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij
het volgende wordt aangegeven:
1°. de grenzen van het terrein; en
2°. de ligging van de gebouwen;
c. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de activiteit is
aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en
d. gegevens over de verwachte datum van het begin van de activiteit.
5. Ten minste vier weken voordat de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens
verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders.
8. In artikel 22.90, tweede lid, wordt “een geurgevoelig gebouw die op een locatie is
toegelaten” vervangen door “een geurgevoelig object dat is toegelaten”.
9. Artikel 22.91 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid, aanhef, wordt “artikel 2.3.6.1, tweede lid” vervangen door “artikel
22.90, tweede lid” en wordt “een geurgevoelig gebouw die voor een duur van niet meer
dan tien jaar is toegelaten” vervangen door “een geurgevoelig object dat voor een duur
van niet meer dan tien jaar is toegelaten”.
b. In het tweede lid wordt “In afwijking van het eerste lid” vervangen door “In afwijking
van artikel 22.90, eerste lid”.
10. In artikel 22.103, eerste lid, wordt “bedoeld in tabel 22.3.12” vervangen door
“bedoeld in tabel 22.3.13”.
11. In het opschrift van tabel 22.3.12 wordt “22.3.12” vervangen door “22.3.13”.
12. Paragraaf 22.3.6.3 vervalt.
13. In het opschrift van tabel 2.3.26 wordt “2.3.26” vervangen door “22.3.26”.
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14. Artikel 22.141, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. Aan het slot van onderdeel s vervalt “en”.
b. Aan het slot van onderdeel t wordt de punt vervangen door “; en”.
c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
u. voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2.
15. Artikel 22.150, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “ISO 5815-1 of NEN-EN 1899-1” vervangen door “NEN-EN-ISO
5815-1/2”;
b. In onderdeel b vervalt “NEN-6633 of”.
16. In het opschrift van paragraaf 22.3.8.5 wordt “Lozen bij reinigen van bouwwerken”
vervangen door “Lozen bij onderhoudswerkzaamheden aan bouwwerken”.
17. In artikel 22.154 wordt na “afkomstig van reinigingswerkzaamheden” ingevoegd “,
conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden”.
18. Artikel 22.155 komt te luiden:
Artikel 22.155 Periodiek reinigen
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt afvalwater afkomstig van
reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere
onderhoudswerkzaamheden aan bouwwerken niet in een voorziening voor de inzameling
en het transport van afvalwater of op of in de bodem geloosd, tenzij het gaat om
afvalwater afkomstig van reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en
waarbij alleen vuilafzetting wordt verwijderd.
19. Artikel 22.163 wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel a alsmede de aanduiding “b.” voor onderdeel b vervallen.
b. In de artikeltekst (nieuw) vervalt “of dat riool”.
c. In de artikeltekst (nieuw) wordt “artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° tot en met
3, van de Omgevingswet” vervangen door “artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° en
2°, van de Omgevingswet”.
20. In artikel 22.168, eerste lid, aanhef, wordt “artikel 22.162” vervangen door “artikel
22.167”.
21. In artikel 22.180, derde lid, onder a, vervalt “NEN 6633 of”.
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22. In artikel 22.215, tweede lid, aanhef, wordt “artikel 22.209, eerste lid” vervangen
door “artikel 22.214, eerste lid”.
23. In artikel 22.239, tweede lid, onder b, wordt na “waarop de activiteit wordt verricht”
ingevoegd “, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te
wijzen dagen of dagdelen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar”.
24. In artikel 22.241, eerste lid, aanhef, wordt “artikel 22.241” vervangen door “artikel
22.240”.
25. Onder vernummering van subparagrafen 22.5.2.1, 22.5.2.2, 22.5.2.3 en 22.5.2.4 tot
22.5.2.2, 22.5.2.3, 22.5.2.4 en 22.5.2.5 wordt na paragraaf 22.5.2 wordt een
subparagraaf ingevoegd, luidende:
§ 22.5.2.1 Algemene bepalingen
(…)
26. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
a. De begripsbepaling “ISO 5815-1” vervalt.
b. In de alfabetische rangschikking worden drie begripsbepalingen ingevoegd, luidende:
NEN-EN-ISO 5815-1: NEN-EN-ISO 5815-1:2019: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging
van allylthioureum, versie 2019;
NEN-EN-ISO 5815-2: NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters,
versie 2003;
NEN-EN 1899-2: NEN-EN 1889-2:1998: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters,
versie 1998;.
c. In de begripsomschrijving van NEN 6600-1 wordt “NEN 6600-1:2009” vervangen door
“NEN 6600-1:2019” en wordt “versie 2009” vervangen door “versie 2019”.
d. De begripsbepalingen NEN 6633 en NEN-EN 1899-1 vervallen.
e. In de begripsomschrijving van NEN-EN-ISO 5667-3 wordt “NEN-EN-ISO 5667-3:2012”
vervangen door “NEN-EN-ISO 5667-3:2018” en wordt “versie 2012” vervangen door
“versie 2018”.
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PM
Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
1. Na de artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.41, tweede lid, onder f, wordt een
nieuwe toelichting ingevoegd, luidende:
Onderdeel g
Vaste objecten zoals bruggen, sluizen en tunnels kunnen door de aanwezigheid van
elektromotorisch vermogen gezien worden als milieubelastende activiteiten. Bruggen,
viaducten, verkeerstunnels en andere ondergronds gelegen bouwwerken voor het
vervoer van personen of goederen en beweegbare waterkeringen vallen niet onder het
toepassingsbereik van afdeling 22.3 van dit omgevingsplan.
Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet bleven elektromotoren van bruggen,
viaducten, verkeerstunnels en andere ondergronds gelegen bouwwerken voor vervoer
van personen of goederen en beweegbare waterkeringen buiten beschouwing bij het
bepalen of sprake was van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Dit was
bepaald in categorie 1, 1.2, onder c, van bijlage I, onderdeel C, bij het Besluit
omgevingsrecht, zoals dat gold voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
2. Na de artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.52 wordt een nieuwe toelichting
ingevoegd, luidende:
Artikel 22.52a Energie: overgangsrecht maatregelen en informatieplicht
Dit artikel bevat overgangsrecht voor milieubelastende activiteiten die onder het
toepassingsbereik van paragraaf 2.3.2 van dit omgevingsplan vallen en waarvoor al op
grond van het recht voor de Omgevingswet – in concreto artikel 2.15, tweede, tiende of
elfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer – door het betrokken bedrijf of de
betrokken instelling een rapportage informatieplicht aan het bevoegd gezag is verstrekt
of moeten worden verstrekt.
Dit overgangsrecht heeft in de eerste plaats tot gevolg dat tot 1 juli 2023 respectievelijk
5 december 2023 (de einddata van het tijdvak voor de informatieplicht zoals voorzien in
artikel 2.15, tweede en tiende lid, respectievelijk elfde lid, van het Activiteitenbesluit
milieubeheer zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet)
kan worden volstaan met het treffen van de energiebesparende maatregelen, bedoeld in
artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat luidde voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit is inclusief de bijbehorende regels en
bijlagen uit afdeling 2.5 van de Activiteitenregeling milieubeheer, zoals de lijst met
erkende energiebesparende maatregelen, de rekenmethode voor de terugverdientijd en
de rekenmethode voor de hoeveelheid aardgasequivalent. In artikel 22.52a, derde lid, is
in dat licht gedurende de periodes, bedoeld in het eerste en tweede lid van het artikel,
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artikel 22.52 op de betreffende milieubelastende activiteiten niet van toepassing
verklaard.
Daarnaast volgt uit dit overgangsrecht dat als voor een onder het toepassingsbereik
vallende milieubelastende activiteit die is gestart voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet door het betrokken bedrijf of de betrokken instelling een rapportage
informatieplicht had moeten worden verstrekt, maar dat nog niet is gebeurd, nog steeds
in overeenstemming met de daaraan in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer gestelde eisen aan de informatieplicht moet worden voldaan.
Onder het nieuwe stelsel van de Omgevingswet is de toepassing van artikel 22.52 en in
samenhang daarmee artikel 22.52a vooral van belang voor milieubelastende activiteiten
waarvoor niet langer door het Rijk regels worden gesteld in de afdelingen 3.3 tot en met
3.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar door gemeenten in het
omgevingsplan. Het gaat hierbij om milieubelastende activiteiten met voornamelijk
lokale effecten, zoals bijvoorbeeld horeca, supermarkten en onderwijsinstellingen. Voor
zover voor deze bedrijven en instellingen regels van het Besluit activiteiten leefomgeving
gelden, gaat het om regels uit afdeling 3.2 van dat besluit, de zogenaamde
bedrijfstakoverstijgende activiteiten. Op deze bedrijven en instellingen, voor zover deze
zijn gestart voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijven tot 1 juli 2023
respectievelijk 5 december 2023 nog steeds de energiebesparingsplicht en de
informatieplicht zoals volgend uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
van toepassing. Dit voorkomt onduidelijkheid voor die bedrijven en instellingen en verder
wordt daarmee de effectiviteit van de informatieplicht geborgd. Na 1 juli 2023
respectievelijk 5 december 2023 geldt voor alle milieubelastende activiteiten die onder
paragraaf 22.3.2 vallen de informatieplicht niet meer voor procesgebonden maatregelen,
maar wel voor gebouwgebonden maatregelen, zoals volgend uit artikel 3.84a van het
Besluit bouwwerken leefomgeving. De energiebesparingsplicht zelf voor procesgebonden
maatregelen blijft dan voor al deze milieubelastende activiteiten wel gelden op grond van
artikel 22.52 van dit omgevingsplan.
3. De tweede alinea van de artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.27 komt te luiden:
Zoals al beschreven betreft het hier een voortzetting van de bouwwerken die in artikel 3
van bijlage II bij het voormalige Besluit omgevingsrecht waren opgenomen. Op enkele
onderdelen zijn daarin wijzigingen aangebracht. Zo is de eis in onderdeel a, onder 3°,
dat een bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan op meer dan 1 m vanaf
openbaar toegankelijk gebied moet zijn gelegen, niet langer afhankelijk van de gelding
van redelijke eisen van welstand voor het betrokken gebied of bouwwerk. Hiermee wordt
de praktische toepassing van de regeling verbeterd.
4. De artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.61a komt te luiden:
Artikel 22.61a Gegevens en bescheiden
Dit artikel heeft al doel om gemeenten op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde
activiteiten op een gezoneerd industrieterrein.
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Deze informatieplicht geldt niet als de gemeente al via een aanvraag om een
omgevingsvergunning, via het overleggen van een geluidonderzoek op grond van artikel
22.60 en 22.61 of via een informatieplicht ergens anders in deze afdeling van dit
omgevingsplan of in het Besluit activiteiten leefomgeving, op de hoogte wordt gesteld
van het begin of de wijziging van de activiteit. In artikel 16.55, vijfde lid, van de
Omgevingswet is daarnaast nog bepaald dat gegevens en bescheiden niet behoeven te
worden verstrekt voor zover het bevoegd gezag al over die gegevens of bescheiden
beschikt.
Naar aanleiding van de ontvangen gegevens en bescheiden kan de gemeente vervolgens
beoordelen of het noodzakelijk is om een geluidonderzoek te laten verrichten voor het
zonebeheer. Op grond van artikel 22.45 van dit omgevingsplan kan dan een rapport van
een geluidonderzoek verlangd worden van de initiatiefnemer.
Deze verplichting geldt niet voor activiteiten op een gezoneerd industrieterrein waar
geen activiteiten verricht worden of installaties gebruikt worden zoals bedoeld in het
tweede lid. Deze activiteiten en grenzen zijn overgenomen uit de begripsbepaling
inrichting Type A in artikel 1.2 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer.
Onder het oude recht hoefde voor een inrichting Type A geen melding te worden gedaan.
Voor de informatieplicht in artikel 22.61a van het omgevingsplan is alleen gekeken naar
die grenzen uit het oude begrip inrichting Type A die mede gesteld waren met het
oogmerk om geluidhinder te voorkomen of beperken.
5. In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.91, eerste lid, wordt “geurgevoelige
gebouwen” vervangen door “geurgevoelige objecten” en wordt “deze gebouwen”
vervangen door “deze objecten”.
6. In het schema van de artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.91 wordt in de vierde rij
“geurgevoelig gebouw” vervangen door “geurgevoelig object”.
7. In de artikelsgewijze toelichting bij subparagraaf 22.3.6.2 vervalt “Deze paragraaf
stelt geen regels voor fokteven van nertsen. Die regels staan in dit omgevingsplan in
paragraaf 22.3.6.3.”.
8. In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.96, eerste lid, vervalt “Regels voor het
houden van fokteven voor nertsen worden staan niet in deze paragraaf, maar in de
volgende paragraaf van dit omgevingsplan.”.
9. In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.101 vervalt “In dit artikel gaat het dus
om het houden van landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor behalve pelsdieren. De
geur door het houden van fokteven van nertsen is geregeld in paragraaf 22.3.6.3.”.
10. De artikelsgewijze toelichting bij subparagraaf 22.3.6.3 vervalt.
11. In het opschrift van subparagraaf 22.3.8.5 wordt “Lozen bij reinigen van
bouwwerken” vervangen door “Lozen bij onderhoudswerkzaamheden aan bouwwerken”.
12. De artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.154 komt te luiden:
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Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van
reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere
onderhoudswerkzaamheden aan bouwwerken. Dit betreft zowel weinig milieubelastende
activiteiten, zoals activiteiten als ramenlappen, als activiteiten die een hogere
milieubelasting kunnen veroorzaken, zoals verwijderen van hardnekkige aanslag bij
gevelreiniging.
13. De tweede alinea van de artikelsgewijze toelichting bij artikel 22.155 komt te luiden:
Bij andere reinigingsactiviteiten dan periodiek reinigen is het uitgangspunt dat geen
afvalwater wordt geloosd. Dit geldt voor bijvoorbeeld werkzaamheden, waarbij na
verloop van een lange periode (vaak meer dan enkele jaren) hardnekkige aanslag wordt
verwijderd (gevelreiniging). Ook vallen hieronder werkzaamheden, waarbij bijvoorbeeld
graffiti of andere verflagen worden verwijderd.
14. Onder vernummering van subparagrafen 22.5.2.1, 22.5.2.2, 22.5.2.3 en 22.5.2.4 tot
22.5.2.2, 22.5.2.3, 22.5.2.4 en 22.5.2.5 wordt na paragraaf 22.5.2 wordt een
subparagraaf ingevoegd, luidende:
§ 22.5.2.1 Algemene bepalingen
(…)
15. In het opschrift van subparagraaf 22.3.4.3 wordt “22.3.4.3” vervangen door
“22.3.4.4”.
B
Artikel 7.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 2.19, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “ISO 5815-1 of NEN-EN 1899-1” vervangen door “NEN-EN-ISO
5815-1/2”.
b. In onderdeel b vervalt “NEN 6633 of”.
2. In artikel 2.33, derde lid, onder b, vervalt “NEN 6633 of”.
3. In artikel 2.35, eerste lid, aanhef, wordt “de artikelen 2.32 en 22.34” vervangen door
“de artikelen 2.32 en 2.34”.
4. In artikel 2.36 vervallen onderdeel a alsmede de aanduiding “b.” voor onderdeel b.
5. In artikelen 2.39, aanhef en 2.42, eerste lid, onder b, wordt “artikel 29, derde lid,
onder a, van het Besluit bodemkwaliteit” vervangen door “artikel 25d, derde lid, onder a,
van het Besluit bodemkwaliteit”.
6. Artikel 2.51, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
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a. In onderdeel c wordt “ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2; en” vervangen door “NENEN-ISO 5815-1/2;”.
b. In onderdeel d vervalt “NEN 6633 of” en wordt aan het slot de punt vervangen door “;
en”
c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2.
7. Bijlage I bij artikel 1.1 van deze waterschapsverordening wordt als volgt gewijzigd:
a. De begripsbepaling “ISO 5815-1” vervalt.
b. In de alfabetische rangschikking worden drie begripsbepalingen ingevoegd, luidende:
NEN-EN-ISO 5815-1: NEN-EN-ISO 5815-1:2019: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging
van allylthioureum, versie 2019;
NEN-EN-ISO 5815-2: NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters,
versie 2003;
NEN-EN 1899-2: NEN-EN 1889-2:1998: Water - Bepaling van het biochemisch
zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters,
versie 1998;.
c. De begripsbepalingen “NEN 6633” en “NEN-EN 1899-1” vervallen.
d. In de begripsomschrijving van NEN 6600-1 wordt “NEN 6600-1:2009” vervangen door
“NEN 6600-1:2019” en wordt “versie 2009” vervangen door “versie 2019”.
e. In de begripsomschrijving van NEN-EN-ISO 5667-3 wordt “NEN-EN-ISO 5667-3:2012”
vervangen door “NEN-EN-ISO 5667-3:2018” en wordt “versie 2012” vervangen door
“versie 2018”.
PM
Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 2.51 vervalt “die voor het analyseren van het
chemisch zuurstofverbruik niet alleen NEN 6633 van toepassing verklaren maar ook
NEN-ISO 15705”.
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C
Artikel 8.1.10 komt te luiden:
Artikel 8.1.10 (geldigheid omgevingsvergunning van rechtswege beperkte
milieutoets)
Aan de geldigheid van een omgevingsvergunning van rechtswege als bedoeld in artikel
4.14 van de Invoeringswet Omgevingswet voor een milieubelastende activiteit als
bedoeld in artikel 3.13, 3.106, eerste lid, onder a, b, c, d, e of f, 3.115, onder c, 3.125,
eerste lid, onder c, 3.130, onder a, b, c, d, e, h of i, 3.137, 3.153, 3.164, 3.174, 3.202,
3.281 of 3.332, van het Besluit activiteiten leefomgeving, is geen termijn verbonden.
ARTIKEL XIII (Omgevingsbesluit)
Het Omgevingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1.1a, eerste lid, wordt “Dit artikel berust op” vervangen door “Dit besluit
berust op”.
B
In artikel 4.27, derde lid, vervalt “, als voor de bouwactiviteit geen omgevingsvergunning
is vereist”.
C
Artikel 4.30 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen d en e tot e en f een
onderdeel ingevoegd, luidende:
d. een activiteit anders dan bedoeld in de artikelen 4.10, eerste lid, artikel 4.11, onder a
tot en met c, 4.12 of 4.13, die geheel of in hoofdzaak plaatsvindt in:
1°. de territoriale zee voor zover gelegen buiten het provinciaal en gemeentelijk
ingedeelde gebied; of
2°. de exclusieve economische zone;.
2. In het derde lid wordt ‘onder a, b of c’ vervangen door ‘onder a, b, c of d’.
D
In artikel 6.2, derde lid, wordt na “populaties van exoten” ingevoegd “als bedoeld in
bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving”.
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E
In artikel 8.20, onder b, wordt “bouwwerk, geen gebouw zijnde,” vervangen door
“bouwwerk geen gebouw zijnde als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken
leefomgeving”.
F
In artikel 10.42a, eerste lid, onder a, wordt “artikel 11.52, eerste lid, onder a, onder 1˚
en onder 3˚ tot en met 5˚, van het Besluit kwaliteit leefomgeving” vervangen door
“artikel 11.52, eerste lid, onder a, onder 1˚, onder 3˚ tot en met 5˚ en onder 7°, van
het Besluit kwaliteit leefomgeving”.
G
In artikel 12.6 wordt “artikel 15.1, eerste lid, onder j, van de wet” vervangen door
“artikel 15.1, eerste lid, onder k, van de wet”.
H
Artikel 13.1a vervalt.
I
Het opschrift van artikel 13.3 komt te luiden:
(toedeling mede-handhavingstaak in verband met regels over instemming)
J
Aan afdeling 13.1 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 13.3a0 (toedeling mede-handhavingstaak in verband met andere regels)
De bestuursrechtelijke handhavingstaak berust bij het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden als bedoeld in bijlage I bij het Besluit
activiteiten leefomgeving bij het verrichten van de milieubelastende activiteiten, bedoeld
in de artikelen 3.184, 3.200, 3.205, 3.208, 3.211, 3.215, 3.218 en 3.250 van dat
besluit, ook bij Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en bij Onze Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
K
Artikel 13.3, eerste lid, onder e, onder 1°, komt te luiden:
1°. bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 4.30, eerste lid, onder a, b, c, voor zover het bij die onderdelen gaat om een
beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk of een
hoofdspoorweg, of d; en.
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L
In artikel 15.2, derde lid, onder c, vervalt “of hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer” en
wordt na “lijst” ingevoegd “, met uitzondering van gebouwen die zijn gesaneerd door een
verkeersmaatregel waarmee een snelheid van 30 km/u is ingesteld en waarvoor geen
rijksbijdrage voor geluidwerende maatregelen is ontvangen”.
M
Artikel 15.4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na “Aanvullingswet geluid Omgevingswet” ingevoegd “, met
uitzondering van het gegeven, bedoeld in artikel 11.52, eerste lid, onder a, onder 7°,
van het Besluit kwaliteit leefomgeving,”.
2. In het derde lid wordt “Aanvullingsbesluit geluid Omgevingsrecht” vervangen door
“Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet”.
N
In bijlage I, onder A, wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling
ingevoegd:
rijstrook: rijstrook als bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving;.
O
Bijlage V, rij J9, vierde kolom, komt te luiden:
De vergunning op grond van artikel 94 of 95 van het Mijnbouwbesluit of, bij afwezigheid
daarvan, het omgevingsplan of, bij afwezigheid daarvan, de omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit.
ARTIKEL XIV (Intrekking)
Het Besluit verpakkingen en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en het POP-besluit
milieubeheer worden ingetrokken.
ARTIKEL XV (Overgangsrecht)
Een kaart van de bodemfunctieklassen van het gebied binnen een gemeente die is
vastgesteld op grond van artikel 55, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit, zoals dat
luidde voor de inwerkingtreding van artikel VII, onderdeel C, van dit besluit, geldt als
een bodemfunctieklassenkaart op grond van artikel 55, eerste lid, van het Besluit
bodemkwaliteit zoals dat luidt na de inwerkingtreding van artikel VII, onderdeel C, van
dit besluit.
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ARTIKEL XVI (Inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
ARTIKEL XVII (Citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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