


Webinar 
overgangsrecht 
Omgevingswet

Nu nog snel een aanvraag indienen 
of beter wachten?



• Omgevingswet in het kort

• Algemeen overgangsrecht voor type B

• Overgangsrecht van algemene rijksregels 

• Algemeen overgangsrecht voor type C (niet 
IPPC/BRZO) 

• Overgangsrecht omgevingsplan 

• Procedures Wabo vs Omgevingswet

• Strategie toekomstige projecten bij bedrijven

• Leges

• Vragen? Stuur ze in via de chat

Inhoud Overgangsrecht Omgevingswet
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Over dit webinar

• Vragen? Stuur ze in de chat.

→ Missen we een vraag? Dan pakken we deze achteraf op. 

• We sturen achteraf de presentatie en replay van dit webinar.



Omgevingswet in het kort
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Omgevingswet in het kort
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Aan de slag met Omgevingswet
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• Van inrichting naar milieubelastende activiteit

→ Geen vaste begrenzing meer

→ Bedrijfsmatig of niet maakt niet meer uit (wordt
in MBA zelf beschreven of het relevant is)

→ Tijdelijke activiteiten vallen ook onder MBA

• Milieuregels BAL gelden alleen als MBA is 
genoemd in hoofdstuk 3 BAL

• Maatwerk en gelijkwaardige maatregelen onder
AB → van rechtswege besluit onder OW

Algemeen overgangsrecht voor type B
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• Uitzonderingen en voorwaarden uit Activiteitenbesluit

→ Voorbeeld uitzondering: eisen die niet gelden omdat een
tank aan het plafond hangt i.p.v op de vloer staat.

→ Uitzondering geldt nog 2 kalenderjaren.

→ Voorbeeld voorwaarde: bronafzuiging alleen als dat
redelijkerwijs mogelijk is.

→ Voorwaarde geldt nog 2 kalenderjaren.

• Belangrijk: inventariseren voorwaarden en uitzonderingen
bij bedrijf en maatwerk aanvragen binnen 2 jaar.

Algemeen overgangsrecht voor type B
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• Verdere info uitzonderingen en voorwaarden
incl. welke artikelen het betreft: 
Overgangsrecht oude AMvB's: 
uitzonderingen op en voorwaarden voor 
toepassing bepalingen - Informatiepunt 
Leefomgeving (iplo.nl)

• Verdere info: Milieubelastende activiteit: dit 
verandert er - Informatiepunt Leefomgeving 
(iplo.nl)

Algemeen overgangsrecht voor type B
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https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/overgangsrecht-oude-amvb-uitzonderingen/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/verandert/


Bruidsschat:

• Onder de Ow verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten. Het Rijk zorgt er met het 
Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan komen. Dit heet ook wel 
de 'bruidsschat’.

• bestaat uit ongeveer 600 regels uit: het huidige Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). 

• onderwerpen: horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door 
bedrijven en bouwen. 

• regels zijn aangepast aan de terminologie van de Omgevingswet

• het lokale maatwerk nog niet vormgegeven → Gemeenten moeten dus aan de slag!!
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Overgangsrecht van algemene rijksregels. Wat is de bruidsschat?



• Voorbeeld Geluid

• De oude geluidregels type B bedrijf staan straks in de bruidsschat (tijdelijk deel omgevingsplan 
gemeente).

• Behalve de geluidregels voor gezoneerde industrieterreinen, want die staan wel in het BAL.

• TIP: ben je op zoek naar oude algemene regels en er staan geen vergelijkbare regels in het BAL 
of BBL of BKL, zoek dan in de geconsolideerde versie van de bruidsschat. Grote kans dat ze daar 
wel in staan. Het zijn net communicerende vaten.
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Overgangsrecht van algemene rijksregels. Wat is de bruidsschat?



• Verdere info: Geconsolideerde tekst bruidsschat 
- Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
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Inhoudsopgave bruidsschat

https://iplo.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/geconsolideerde-tekst-bruidsschat/


Nog niet gevonden?

→ Transponeringstabel: Transponeringstabellen invoeringsspoor 
Omgevingswet - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) op niveau 
van Wet, besluit en regeling

Voorbeeld Geur

Voor het algemene artikel in het Activiteitenbesluit dat er uitsluitend 
sprake mag zijn van een aanvaardbaar geurhinderniveau is geen 
direct overgangsrecht opgenomen. Je vindt het dus niet direct terug 
in de bruidsschat, BAL, BBL of BKL. 

Uit de transponeringstabel blijkt dat ze artikel 2.7a van het BAL 
hebben overgezet in algemene zorgplichtbewoordingen in artikel 2.11 
van het BAL (specifieke zorgplicht).

Overgangsrecht van algemene rijksregels
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Overgangsrecht van algemene rijksregels



https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-
activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/luchtemissies-zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs-geur/
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Was/wordt voorbeeld lucht/zzs/geur

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/luchtemissies-zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs-geur/


Algemeen overgangsrecht voor 
type C (niet BRZO)
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Praktijkvoorbeelden

• https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-
activiteiten/overgangsrecht-regels-
activiteiten/overgangsrecht-
omgevingsvergunning-wm-inrichtingen/

https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/overgangsrecht-omgevingsvergunning-wm-inrichtingen/


• De vergunningplichten Bal ook voor functioneel ondersteunende activiteiten; 

• 1 vergunning voor het hele bedrijf (oude vergunning met vrs ogv Ow)
uitzondering: onderdelen bevatten die niet functioneel ondersteunend zijn. 

• Speciaal overgangsrecht (art. 8.1.7 van het Invoeringsbesluit) paragrafen van het Bal 
automatisch als vergunningvoorschriften (oude H3 activiteiten AB)
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Overgangsrecht – Complexe bedrijven (RIE en BRZO)



Het overgangsrecht regelt dat het omgevingsplan 
bestaat uit oude ruimtelijke regels en regels uit 
bepaalde gemeentelijke verordeningen. (artikel 
4.6 van de Invoeringswet Ow).

Let op: APV blijft van toepassing tot opname in 
Omgevingsplan
• Overgangsfase omgevingsplan tot 2029 (geen 
wijzigingen via oud recht mogelijk)

19

Overgangsrecht omgevingsplan



• Ingediende aanvraag bestemmingsplan voor 
1-1-23 gaat niet over

• Voorontwerp bestemmingsplan voor 1-1-23 
gaat niet over

• Ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd voor 
1-1-23 gaat wel over onder oud recht

Overgangsrecht omgevingsplan
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Vergunningvoorschriften op 
grond van het Bal

Maatwerk voorschriften 
op grond van het Bal

Maatwerkvoorschriften op grond van het 
Omgevingsplan (bijv. geluid)



• Uiterlijk 31 december 2022 aanvraag omgevingsvergunning (bijv. milieu en/of bouwen) definitief 
ingediend. 

→ Wordt behandeld, getoetst en verleend onder oud recht tot onherroepelijk.

→ Bij aanvraag bouwen of aanvraag milieuneutraal vervalt lex silencio positivo per 1 januari 2023. 
Die vervalt ook als procedure nog loopt op 1 januari 2023. 

→ Loslaten onlosmakelijke samenhang bij Milieu en Bouwen (art. 4.79 Invoeringswet Ow)

→ Wabo vergunning automatisch vergunning Omgevingswet (art. 4.13 Invoeringswet Ow)  

→ 3 praktijksituaties overgangsrecht met een gefaseerde omgevingsvergunning
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Procedures Wabo vs Omgevingswet 



Situatie 1: aanvraag eerste fase (Milieu) ingediend vóór de inwerkingtreding Ow, aanvraag tweede 
fase (Bouw) ingediend na inwerkingtreding. Het besluit eerste fase is nog niet onherroepelijk.
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Overgangsrecht gefaseerde aanvragen onder de Wabo



Situatie 2: aanvraag eerste (Milieu) en tweede fase (Bouw) beide ingediend vóór inwerkingtreding 
van de Ow. Beide besluiten zijn nog niet onherroepelijk.
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Overgangsrecht gefaseerde aanvragen onder de Wabo



Situatie 3: aanvraag eerste en tweede fase beide ingediend vóór inwerkingtreding van de Ow. Het 
besluit eerste fase is onherroepelijk. Het besluit tweede fase is nog niet onherroepelijk.
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Overgangsrecht gefaseerde aanvragen onder de Wabo



• Conclusie: 

→ Gefaseerde indiening aanvraag (bijv. Milieu) nog mogelijk, 
bepaal de omvang van het project irt doorlooptijd van de 
voorbereiding aanvraag (complexiteit)

Overgangsrecht gefaseerde aanvragen onder de Wabo
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Strategie toekomstige projecten bij bedrijven

Voordelen oud recht:

• Geen leges (milieu activiteiten)

• Bekende procedures

• Bekend toetsingskader

• Werkende en bekende IT

• Smaller toetsingskader

• Geen participatie

Nadelen oud recht:

• Langere procedure (complexe 
aanvragen)

• Aanvraag voor hele inrichting

• Onlosmakelijkheid

• Nee tenzij, i.p.v. ja mits (in theorie)
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https://vng.nl/nieuws/werkmodel-verordening-leges-2022-
omgevingswet

• Legesvrijstelling onder de Wabo.

• Omgevingswet is legesheffing wel mogelijk (kunnen en niet 
moeten).

• Tariefstelling per MBA of een begrotingsconstructie vooraf 
op urenbasis na indiening.

• Mogelijkheid binnen 5 dagen aanvraag intrekken vanwege 
leges.

Leges MBA Omgevingswet 
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https://vng.nl/nieuws/werkmodel-verordening-leges-2022-omgevingswet




Bedankt voor het 
kijken!

• Vragen? Mail naar info@bmdadvies.nl


