Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum],
nr. PM, tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband
met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de
Omgevingswet voor het onderwerp bouwen
Toelichting
1. Inleiding
Deze regeling bevat wijzigingen van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen, allen
gerelateerd aan de bouwregelgeving. De regeling beoogt een goede overgang van het bestaande
(bouw)recht naar het recht zoals dat komt te gelden wanneer het stelsel van de Omgevingswet in
werking treedt. Het betreft veelal wijzigingen van de bouwregelgeving die recent gepubliceerd zijn
of nog in voorbereiding zijn, en daarom niet meegenomen zijn bij het vormgeven van de
Omgevingsregeling1 en de Invoeringsregeling Omgevingswet.2 In de toelichting op deze regeling
wordt op diverse plekken verwezen naar eerdere stukken voor de achtergronden van de
wijzigingen en de meer gedetailleerde toelichtingen.
2. Hoofdlijnen van de regeling
De wijzigingen zijn te sorteren naar thema of oorspronkelijke regeling en worden hieronder
toegelicht. Begonnen wordt met de toelichting op he topnemen van de risicomatrix in de
Omgevingsregeling, omdat dit de enige bepalingen zijn die niet reeds zijn opgenomen in het
huidige recht. De overige wijzigingen zijn toegelicht op volgorde van voorkomen in de regeling.
2.1 Wijzigingen in verband met het opnemen van de risicomatrix
De wijzigingen in verband met het opnemen van de risicomatrix komen voort uit het Besluit
houdende aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in
verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere
wijzigingen.3 Een aantal bepalingen in dat besluit wordt uitgewerkt in de Omgevingsregeling.
De betreffende wijzigingen in het besluit hebben de volgende achtergrond: uit meerdere
incidenten in het verleden is gebleken dat de veiligheid bij bouw- en sloopplaatsen onvoldoende
geborgd is. De wijzigingen in artikel I, onderdelen AY tot en met AAF van dat besluit zijn erop
gericht de veiligheid beter te borgen en te voorkomen dat incidenten zich (opnieuw) voordoen en
geeft gevolg aan de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: OvV). 4
Een deel van de nieuwe bepalingen ter verbetering van de veiligheid in de directe omgeving zien
op een nieuwe verplichting om een risicomatrix aan te leveren bij de aanvraag of melding voor een
bouw- of sloopactiviteit.
De risicomatrix is een middel dat reeds veel gebruikt werd in de praktijk om risico’s te
inventariseren. Ten behoeve van nieuw beleid gericht op het verbeteren van de veiligheid in de
directe omgeving van een bouw of sloopterrein, en in navolging van de aanbeveling van de OvV,
wordt het invullen en aanleveren van een risicomatrix nu verplicht gesteld. De risicomatrix die
reeds gebruikt werd in de praktijk is voor dit doeleinde aangepast in samenwerking met de
Vereniging Bouw en Woning Toezicht Nederland (VBWTN).
Ten behoeve van de nadere uitwerking van de bepalingen over de risicomatrix in het besluit, zijn
in deze regeling de artikelen 5.54 en 5.55, en bijlage XVIIIa opgenomen. De risicomatrix dient
verplicht te worden aangeleverd bij iedere aanvraag bij een bouw- of sloopactiviteit. De
risicomatrix geeft een duiding van de risico’s voor de veiligheid die zijn verbonden aan de beoogde
bouw- of sloopwerkzaamheden, uitgedrukt in een puntenaantal. Het invullen van de risicomatrix
kan resulteren in de verplichting om een veiligheidscoördinator directe omgeving als bedoeld in
artikel 7.5b van het Bbl aan te stellen, en een bouw- of sloopveiligheidsplan op te stellen, namelijk
indien een puntenaantal in het bereik van 7 tot en met 12 wordt behaald. Bij een nog hoger risico,
dus bij een puntenaantal van 13 of hoger, geldt dezelfde verplichting, en is het daarnaast
raadzaam om het veiligheidsplan tijdens de vergunningfase of voorafgaand aan de sloopmelding af
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te stemmen met het bevoegd gezag. Bij een puntenaantal van 19 of meer is het raadzaam om in
vooroverleg te treden met de het bevoegd gezag.
Zoals hiervoor genoemd: als de matrix aangeeft dat er veiligheids-of gezondheidsrisico’s zijn, dan
dienen naast de matrix ook een veiligheidsplan en de naam en het adres van de
veiligheidscoördinator directe omgeving bij de melding te worden aangeleverd. Voor de
sloopmelding is dit in het Bbl geregeld en voor de bouwactiviteit waarvoor een vergunning nodig
is, is dit geregeld in artikel 7.12 van deze regeling. Tevens is in artikel 7.16 geregeld dat de naam
en het adres van de veiligheidscoördinator directe omgeving later mogen worden aangeleverd als
nog niet bekend is wie deze rol in de uitvoeringsfase vervult.
2.2 Wijzigingen in verband met certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
De wijzigingen in verband met de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
betreffen een beleidsneutrale omzetting van een in september 2020 gepubliceerde wijziging van
de Regeling bouwbesluit 2012.5 De wijzigingen zijn de nadere uitwerking van 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.6
Hiermee is een certificeringsstelsel geïntroduceerd waarmee beoogd wordt het aantal
koolmonoxidegevallen te reduceren door de kwaliteit van werkzaamheden aan
gasverbrandingsinstallaties te verbeteren.
De wijzigingen van de Regeling Bouwbesluit 2012, die nu zijn omgezet in hoofdstuk 3 van de
Omgevingsregeling, zien onder meer op:
Nadere eisen met betrekking tot de aanwijzing van certificerende instellingen en
certificatieschema’s, waaronder ook de eisen die gesteld worden aan de vakbekwaamheid
van de persoon die een installatie na verrichte werkzaamheden (opnieuw) in bedrijf stelt;
Het vastleggen van de concentratie koolmonoxide waarbij de meldplicht van (bijna)ongevallen van toepassing is;
Nadere eisen met betrekking tot de gegevens die in het openbaar register worden
opgenomen;
Het door certificaathouders te voeren beeldmerk.
2.3 Wijziging in verband met de energiebesparingsplicht voor gebouwen en milieubelastende
activiteiten
Medio 2019 is een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer gepubliceerd7 die betrekking
heeft op de verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een
terugverdientijd van vijf jaar of minder. De wijzigingsregeling introduceerde een rekenmethodiek
voor het bepalen van de terugverdientijd. Daarnaast werd bepaald hoe de hoeveelheid
aardgasequivalent berekend moet worden als een andere brandstof dan aardgas wordt gebruikt.
Het aardgasequivalent is relevant voor het toepassingsbereik van de energiebesparingsplicht en
het berekenen van de terugverdientijd.
De Activiteitenregeling milieubeheer is van toepassing op zogenoemde ‘inrichtingen’. Deze
inrichtingen bestaan uit utiliteitsgebouwen en de (milieurelevante) activiteiten die in die gebouwen
en het omliggende terrein verricht worden. De inrichting komt niet meer terug als begrip onder de
Omgevingswet.8 In plaats daarvan zal de energiebesparingsplicht van toepassing zijn op
milieubelastende activiteiten (via het Besluit activiteiten leefomgeving) en utiliteitsgebouwen (via
het Besluit bouwwerken leefomgeving). De wijziging van de Activiteiten regeling milieubeheer
komt daarom terug in artikel 4.14a van de Omgevingsregeling (voor milieubelastende activiteiten)
en in artikel 5.30 (voor bouwwerken).
De oorspronkelijke wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer wordt één-op-één overgezet.
Het opnemen van de rekenmethodes voor de terugverdientijd en de aardgasequivalenten brengt
dus geen wijziging in de energiebesparingsplicht of de toepassing ervan.
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2.4 Wijzigingen in verband met de implementatie van de Europese Richtlijn energieprestatie van
gebouwen
Per 10 maart 2020 is de tweede herziening van de Europese richtlijn voor de energieprestatie van
gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, hierna: EPBD9) geïmplementeerd door
middel van onder meer een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling
energieprestatie gebouwen.10
De nieuwe EPBD vereist onder meer dat lidstaten energieprestatie-eisen stellen aan technische
bouwsystemen. De uitwerking van die eisen is terug te zien in artikel 3.3 en verder van de
Regeling bouwbesluit 2012 en wordt door deze regeling geplaatst in afdeling 5.1 van en bijlage
VIII bij de Omgevingsregeling. Daarnaast zijn de eisen aan de keuring van
airconditioningssystemen geplaatst in paragraaf 5.1.3 van en bijlagen XI, XII en XIII bij de
Omgevingsregeling.
De wijzigingen die eerder ter implementatie van de tweede herziene EPBD zijn gepubliceerd zijn
beleidsneutraal omgezet naar de Omgevingsregeling en brengen dus geen inhoudelijke wijziging
van de voorschriften.
2.5 Wijzigingen in verband met het bepalen van de energieprestatie van bestaande gebouwen en
inijking van energielabels
Met ingang van 1 januari 2021 is de bepalingsmethode voor het meten van de energieprestatie
van gebouwen vervangen door een nieuwe methode, de NTA 8800. Daarnaast moest
energieprestatie ten behoeve van het energielabel voortaan worden uitgedrukt in kWh/m2 per jaar,
in plaats van met de dimensieloze indicator Energie-Index. Deze wijzigingen vloeien voort uit de
herziene EPBD. Dit heeft geleid tot een nieuwe energielabelsystematiek en een herindeling van de
energielabelklassen (‘inijkijng’).11
Het in de regelgeving opnemen van de nieuwe systematiek voor het vaststellen en afgeven van
energielabels voor gebouwen is gerealiseerd met o.a. een per 1 januari 2021 in werking getreden
wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen en enkele andere regelingen. 12 De
wijzigingen aan de Regeling energieprestatie gebouwen zijn met de onderhavige wijziging van de
Omgevingsregeling beleidsneutraal overgezet in hoofdstuk 5 (§ 5.1.2 Energielabels) van de
Omgevingsregeling.
2.6 Wijzigingen in verband met bijna energieneutrale gebouwen (BENG)
De wijzigingen met betrekking tot bijna energieneutrale nieuwbouw zijn reeds opgenomen in de
Regeling Bouwbesluit 201213 en zijn de uitwerking van het Besluit inzake energieneutrale
nieuwbouw (hierna: Besluit BENG).14 De uitwerking in de Regeling Bouwbesluit 2012 zien onder
meer op de wijze waarop de waarden uit het Besluit BENG berekend moeten worden, de waarde
voor oververhitting en het aanwijzen van beoordelingsrichtlijnen.
De eerdere wijzigingen van de Regeling Bouwbesluit zijn opgenomen in paragraaf 5.1.5 van de
Omgevingsregeling en de nieuwe bijlage XVI (berekening oververhitting). Inhoudelijk zijn de
regels niet gewijzigd.
2.7 Wijzigingen in verband met het bepalen van de geluidsbelasting door installaties voor warmteen koudeopwekking
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Per 1 april 2021 zijn er geluidseisen van toepassing voor installaties voor warmte- en
koudeopwekking.15 Om te bepalen of voldaan wordt aan die geluidseisen, moet het geluidsniveau
bepaald worden aan de hand van de methode die is opgenomen in de Regeling Bouwbesluit
2021.16 Deze bepalingsmethode voor het geluidsniveau is omgezet naar de Omgevingsregeling in
artikel 5.49 en de nieuwe bijlage XVIII. Er zijn inhoudelijk geen wijzigingen gedaan bij de
omzetting.
2.8 Wijzigingen in verband met de actualisatie van normen
Met een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 is van een aantal NEN-normen en NEN-ENnormen per 1 januari 2021 een nieuwe versie van toepassing verklaard of is een correctie van de
aansturing doorgevoerd.17 Hiermee is zeker gesteld dat bij de toepassing van die normen gebruik
kan worden gemaakt van de laatste versie. De wijzigingen van voornoemde wijzigingsregeling zijn
met de onderhavige wijzing van de Omgevingsregeling een-op-een omgezet. Dit houdt met name
een wijziging van bijlage II in. Voor een toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de
toelichting bij de voornoemde regeling.
2.9 Wijzigingen in verband met de onderzoeksplicht breedplaatvloeren
Per 1 april 2021 dient in bepaalde gebouwen onderzoek plaatsgevonden te hebben naar de staat
van breedplaatvloeren.18 Aanleiding voor deze onderzoeksplicht breedplaatvloeren was het incident
bij een garage bij Eindhoven Airport, waarbij een deel van het gebouw instortte. De
onderzoeksplicht is inhoudelijk uitgewerkt na 1 april 2021, omdat het onderzoek per die datum
uiterlijk afgerond diende te zijn. Voor de handhaving van de onderzoeksplicht is het echter van
belang dat de verplichting niet vervalt op het moment dat de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt
ingetrokken. In de Invoeringsregeling Omgevingswet, tevens de regeling die de Regeling
Bouwbesluit 2012 intrekt, is daarom voorzien in een overgangsbepaling (artikel II van deze
regeling). De overgangsbepaling maakt het mogelijk om ook na het inwerkingtreden van het
stelsel van de Omgevingswet te handhaven op het ontbreken van een onderzoeksresultaat met
betrekking tot de breedplaatvloeren.
2.10 Wijzigingen van ondergeschikte aard
2.10.1 Overgangsrecht bouw- en sloopactiviteiten
In het nieuwe artikel 17.4 is overgangsrecht opgenomen voor lopende aanvragen en meldingen
voor bouwactiviteiten die zijn geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving, inclusief
eventuele bezwaar- of beroepsprocedures over die aanvraag of melding. Het gaat bij de aanvragen
om een aanvraag voor een omgevingsvergunning, gelijkwaardigheid of een maatwerkvoorschrift.
Dit overgangsrecht vormt de uitwerking van het algemene overgangsrecht voor bouwactiviteiten
dat door het Invoeringsbesluit Omgevingswet is opgenomen in artikel 8.3 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving.19 Hiermee is geregeld dat bij een wijziging van de Omgevingsregeling,
voor zover opgenomen in hoofdstuk 5 (algemene regels over activiteiten en bouwwerken geregeld
in het Besluit bouwwerken leefomgeving) of paragraaf 7.2.2 (indieningsvereisten
omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten), het recht zoals dat gold ten tijde van het indienen
van de aanvraag of melding blijft gelden voor die specifieke aanvraag of melding.
2.10.2 Regeling Groenprojecten 2016
In de onderhavige regeling zijn enkele technische wijzigingen van de Regeling groenprojecten
2016 opgenomen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving is de opvolger van het Bouwbesluit 2012
onder de Omgevingswet. Daarom zijn enkele verwijzingen naar het Bouwbesluit 2012 vervangen
door verwijzingen naar het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ook is een verwijzing naar de Wet
natuurbescherming aangepast vanwege het opgaan van deze wet in de Omgevingswet in het
nieuwe stelsel. Tevens is het gebruik van hoofdletters gelijkgetrokken met de terminologie uit de
Omgevingswet.
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2.10.3 Overige aanpassingen van ondergeschikte aard
Deze regeling bevat, naast bovengenoemde specifieke wijzigingen, wetstechnische en tekstuele
aanpassingen van ondergeschikte aard. Dit zijn bijvoorbeeld aanpassingen van verwijzingen in de
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen en de Regeling vermindering verhuurderheffing
2014. Daarnaast zijn diverse artikelen en bijlagen aangepast aan de systematiek van de
Omgevingsregeling en zijn tekstuele en wetstechnische verbeteringen gedaan.
2. Verhouding tot ander recht
2.1 Stelsel van de Omgevingswet
Deze regeling heeft tot doel om (uitwerking van) bestaand recht juist en tijdig op te nemen in het
stelsel van de Omgevingswet. Het gaat daarbij specifiek om ministeriële regelingen die opgenomen
dienen te worden in de Omgevingsregeling alvorens het stelsel van de Omgevingswet in werking
treedt. Deze regeling betreft een zogenoemd ‘wijzigingsspoor’ binnen het stelsel van de
Omgevingswet, wat betekent dat de regeling voortbouwt op de regelgeving binnen het basisspoor
(in dit geval de Omgevingsregeling), het invoeringsspoor (in dit geval de Invoeringsregeling
Omgevingswet) en de aanvullingssporen (de Aanvullingsregelingen geluid, natuur, bodem en
grondeigendom). In deze regeling zijn daarom wijzigingen opgenomen die de Omgevingsregeling
wijzigen zoals die komt te luiden ná inwerkingtreding van het basisspoor, het invoeringsspoor en
de aanvullingssporen. Het is de bedoeling om dit wijzigingsspoor tegelijk met de overige sporen in
werking te laten treden. Omdat het wijzigingsspoor volgt na de andere sporen, zijn de wijzigingen
in deze regeling, behoudens eventuele nog te plannen wijzigingssporen, de wijzigingen die
uiteindelijk zichtbaar zijn in de Omgevingsregeling.
Ten aanzien van de bepalingen over de risicomatrix (zie paragraf 2.1 van deze toelichting) kan
opgemerkt worden dat deze bepalingen in werking zullen treden als het bovenliggende besluit in
werking treedt (Besluit houdende aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit
bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe
omgeving en enkele andere wijzigingen20). Naar verwachting zal dit tegelijk met het Bbl en de
Omgevingsregeling zijn.
2.2 Richtlijn Energieprestatie van gebouwen
Deze regeling betreft onder meer de herimplementatie van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de
energieprestatie van gebouwen21, ook wel de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)
genoemd. Specifiek gaat het om de wijziging van de EPBD van 201822, waarmee lidstaten verplicht
zijn om bepaalde eisen te stellen ten aanzien van de energieprestatie van technische
bouwsystemen en de keuring van verwarmings- en airconditioningssystemen. Deze wijzigingen
zijn toegelicht in paragraaf 2.4 van deze toelichting.
3. Gevolgen van de regeling
3.1 Administratieve lasten
De regeling heeft naar verwachting geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers en
bedrijven. Dit omdat de regeling bijna geheel een omzetting van het huidig recht betreft en geen
nieuwe verplichtingen of rechten introduceert. Enig onderdeel dat nog niet is opgenomen in de
huidig regelgeving is de risicomatrix en de gevolgen van de uitkomst van de matrix (zie paragraaf
2.1 van deze toelichting). Het feit dat de risicomatrix moet worden gebruikt en ertoe kan leiden
dat er maatregelen getroffen moeten worden is echter al wel opgenomen in het Besluit
bouwwerken leefomgeving.23 De opgenomen risicomatrix betreft zodoende een uitwerking van de
plicht in het Besluit bouwwerken leefomgeving. De administratieve lasten van zowel het invullen
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van de risicomatrix, als het eventueel aanstellen van een coördinator veiligheid directe omgeving
en opstellen van een veiligheidsplan, zijn opgenomen in de nota van toelichting bij de wijziging
van het Besluit bouwwerken leefomgeving.24
3.2 Overige gevolgen
Het opnemen van de risicomatrix heeft naar verwachting geen andere effecten dan de effecten
voor de administratieve lasten, zoals hierboven genoemd. Als de uitkomst van de risicomatrix
ertoe leidt dat een veiligheidsplan moet worden opgesteld, heeft dat echter een effect voor de
bestuurlijke lasten, omdat het bevoegd gezag het veiligheidsplan zal moeten beoordelen. Deze
bestuurlijke lasten zijn benoemd in de nota van toelichting van het Besluit houdende aanpassing
van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen
van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen.25
Deze overige onderdelen regeling hebben geen relevante effecten voor de financiële positie van
burgers en bedrijven, de bestuurlijke lasten of het milieu, omdat deze geen nieuw beleid bevatten.
4. Advies, consultatie en inspraak
4.1 Internetconsultatie
Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de consultatie.
4.2 Adviescollege Toetsing Regeldruk
Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de advisering.
4.3 Code interbestuurlijke verhoudingen
Deze paragraaf wordt ingevuld na afronding van de consultatie.
4.4 Toets op de gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB-Toets)
Op 27 november 2019 heeft in het kader van de voorbereiding van de regelgeving over de
risicomatrix (zie paragraaf 2.1 van deze toelichting) een MKB-toets plaatsgevonden over onder
meer de in deze wijziging opgenomen voorstellen waarvan de verwachting was dat die op enige
manier een impact zouden kunnen hebben op MKB’ers (veiligheidscoördinator directe omgeving,
de risicomatrix, milieuprestatie-eis, brandveiligheidseisen en de toegankelijkheidseisen). Voor deze
bijeenkomst waren MKB’ers uitgenodigd via diverse brancheorganisaties.
Naar aanleiding van deze toets is met name de toelichting op de wijzigingen bij het besluit verder
uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen van een medewerker van een
bouwbedrijf de toelichting over de veiligheidscoördinator directe omgeving aangevuld om te
verduidelijken dat de taken van de veiligheidscoördinator directe omgeving ook uitgevoerd mogen
worden door de V&G-coördinator. Daarnaast is naar aanleiding van vragen en opmerkingen van
diverse aanwezigen in de toelichting opgenomen hoe en wanneer er afspraken met derden (zoals
de gemeente) gemaakt kunnen worden in het veiligheidsplan en hoe naleving van deze afspraken
moet lopen.
Vanwege de aard van deze regeling heeft er voor de overige onderdelen van deze regeling geen
toets plaatsgevonden op de effecten voor het MKB. De wijzigingen in deze regeling bevatten geen
nieuw beleid en vormen voor het merendeel slechts de omzetting van bestaande wet- en
regelgeving. Voor de MKB-toetsen op die bestaande wet- en regelgeving wordt verwezen naar de
oorspronkelijke besluiten en regelingen zoals genoemd in hoofdstuk 2 van deze toelichting.
5. Inwerkingtreding en overgangsrecht
De inwerkingtreding van deze regeling is voorzien bij ministerieel besluit, waarbij voor
verschillende artikelen of onderdelen daarvan een verschillend moment van inwerkingtreding kan
worden vastgesteld. Er is gekozen voor inwerkingtreding bij ministerieel besluit om nauw aan te
kunnen sluiten bij de inwerkingtreding van de Omgevingsregeling en de verschillende regelingen
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die de Omgevingsregeling wijzigen. Het is de bedoeling om alle wijzigingen in deze regeling in
werking te laten treden op het moment dat ook de relevante artikelen in de Omgevingsregeling in
werking treden. Omdat de inwerkingtreding gelijk valt met de Omgevingsregeling, is
overgangsrecht niet nodig.

