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BIJLAGE  

Invoeringsbesluit 

De lijst begint met onderwerpen die meerdere besluiten betreffen. Vervolgens worden op volgorde van artikel de wijzigingen in Bal, Bbl, Bkl en Ob 
vermeld. 

Onderwerp Vindplaats in 
Invoeringsbesluit 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

kleine en middelgrote 
stookinstallaties 

§ 3.2.1 Bal 
§ 4.31 Bal 
§ 4.32 Bal 
§ 6.5.3 Bbl 
Art. 10.14 Bkl 

• § 3.2.1 en § 5.1.5 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

• § 3.2.1 
Activiteitenregeling 
milieubeheer 

– Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving 
Implementatie EU-richtlijn 

spoorwegemplacementen § 3.8.9 Bal 
Bijlage VII, onder E, onder 
13 Bkl 

• Bijlage I Besluit 
omgevingsrecht 

• Bijlage 3 Regeling 
externe veiligheid 
inrichtingen 

– In eerste instantie 
uitgesteld i.v.m. lopend 
beleidsproces, later toch 
beleidsarm omgezet 

mijnbouwlocatieactiviteit en 
mijnbouwwerken in en om 
Waddengebied 

§ 6.2.5 Bal 
§ 7.2.9 Bal 
Artikel 5.129e Bkl 
Afdeling 8.4 Bkl 

• Art. 7a Mijnbouwwet 
• § 2.2, 2.3 en artt. 44, 

45, 45a 
Mijnbouwbesluit 

– Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving 

uitwerking vergunningplicht 
voor de bouwactiviteit 

Afdeling 2.3 Bbl 
Afdeling 8.3 Bkl 
 

• Art. 2.1, eerste lid, 
onder a, en 2.10 Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

• Bijlage II Besluit 
omgevingsrecht 

+/– De keuze voor de zgn. 
‘knip’ in de Invoeringswet is 
beleidsrijk. De uitwerking 
op AMvB-niveau is 
beleidsarm, met 
uitzondering van de 
uitwerking van 
vergunningvrij bouwen, 
waar de afwegingsruimte 
voor de gemeente is 
vergroot door een deel van 
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Onderwerp Vindplaats in 
Invoeringsbesluit 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

de regels niet in het Bbl, 
maar in de bruidsschat op 
te nemen. 

financiële zekerheidstelling Afd. 8.3 Ob  
§ 4.96 en 4.97 Bal 
 

Art 4.10 Regeling 
omgevingsrecht 
Art. 12. Stortbesluit 
bodembescherming 
H3 Regeling stortplaatsen 
voor baggerspecie op land 
H3 en H3A Vuurwerkbesluit 
Afdeling 2.10 
Activiteitenbesluit 

– 
 

Omzetting huidige 
regelgeving en 
implementatie EU-
richtlijnen 

gebruiken van 
gewasbeschermings-
middelen of meststoffen op 
braakliggende 
landbouwgronden en bij 
teelt van gewassen in de 
openlucht 

§ 4.64 Bal § 3.5.3 Activiteitenbesluit 
milieubeheer 
§ 3.5.2 Activiteitenregeling 

– Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving 

lozingen vanuit 
glastuinbouwbedrijven 

§ 4.76 - 4.78 Bal § 3.5.3 Activiteitenbesluit 
milieubeheer 
§ 3.5.2 Activiteitenregeling 

– Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving 

regels die verband houden 
met opname van afdeling 
19.0 (Bijzondere 
omstandigheden) in de wet 

Art 6.38 Bal Art. 6.18, derde lid,  
Waterbesluit 

+/– Naast het 
onttrekkingsverbod kunnen 
in ook andere maatregelen 
worden voorgeschreven 

beperkingengebiedactiviteit
en rond spoorwegen 

Hoofdstuk 9 Bal Art. 19 Spoorwegwet  
Regeling omgevingsregime 
hoofdspoorwegen 
Art. 11 Besluit bijzondere 
spoorwegen 
Art. 12 Wet lokaal spoor 

– Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving.  
De keuze om daar waar 
mogelijk meer gebruik te 
maken van algemene regels 
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Onderwerp Vindplaats in 
Invoeringsbesluit 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

i.p.v. vergunningen sluit 
aan bij het Bal. 

activiteiten rond 
luchthavens 

Hoofdstuk 10 Bal Art. 8.12 Wet luchtvaart – In eerste instantie 
uitgesteld i.v.m. lopend 
beleidsproces, later toch 
beleidsarm omgezet 

gelegenheid bieden tot 
zwemmen en baden 

Hoofdstuk 15 Bal Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 
Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden 

+ Merendeels beleidsrijk want 
modernisering regels uit 
1984. Aangesloten 
stelselkeuzes van de 
Omgevingswet en het Bal.  

energielabel C-verplichting 
voor kantoorgebouwen 

Art. 3.87 Bbl Art. 5.11 Bouwbesluit 2012 – Beleidsarme omzetting 
recent gewijzigde 
regelgeving 

verplichte buitenruimte bij 
woonfunctie voor zorg 
(zoals aanleunwoningen) 

Art. 4.174 Bbl1 – + Uitvoering van toezegging 
minister BZK om dit te 
wijzigen n.a.v. verzoek 
Tweede Kamer om hier met 
belangenpartijen nogmaals 
naar te kijken 
(Kamerstukken II 2017/18, 
28325, nr. 174) 

Indiening sloopmelding en 
informatieplichten asbest 

Artt. 7.11 en 7.12 Bbl Artt. 1.27 en 1.33 
Bouwbesluit 2012 

– Beleidsarme omzetting 
recent gewijzigde 
regelgeving 

eisen aan decentrale 
omgevingswaarden 

Art. 2.0 Bkl – + Nieuwe instructieregel 
n.a.v. motie-Veldman-
Cegerek (Kamerstukken II 
2016/17, 33118, nr. 58) 

                                                
1 Per abuis niet opgenomen in de voorgehangen versie van het ontwerpbesluit, wel vermeld in de toelichting daarbij. 
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Onderwerp Vindplaats in 
Invoeringsbesluit 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

omgevingswaarden 
veiligheid primaire 
waterkeringen 

§ 2.1.1 Bkl 
Artt. 10.8aa en 10.8b Bkl 
 

Artt. 2.2 en 2.3 Waterwet 
en bijbehorende bijlagen 

– Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving 

omgevingswaarden 
veiligheid andere dan 
primaire keringen in beheer 
van het Rijk 

§ 2.1.2 Bkl 
Art. 10.8a Bkl 

Art. 2.2a Waterbesluit en 
bijbehorende bijlagen 

– Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving 

omgevingswaarden nec-
plafonds, implementatie 
herziene NEC-richtlijn 

§ 2.2.1.3 Bkl 
Art. 10.11b Bkl 

Besluit uitvoering EG-
richtlijn nationale 
emissieplafonds  
 

– Implementatie EU-richtlijn 

dienstenrichtlijn Art. 5.1a Bkl Art. 1.1.2 Besluit 
ruimtelijke ordening 

– Uitvoering EU-richtlijn 

slagschaduw van 
windturbines 

§ 5.1.4.4a Bkl Art. 3.12 
Activiteitenregeling 
milieubeheer 

– Ministeriële regeling bleek 
op AMvB-niveau omgezet te 
moeten worden 
Uitgewerkt volgens 
systeemkeuzes voor geluid, 
trillingen en geur in Bkl. 

Waddenzee en 
Waddengebied 

§ 5.1.5.3 Bkl • Art. 7a Mijnbouwwet 
• Titel 2.5 Besluit 

algemene regels 
ruimtelijke ordening 

– In eerste instantie 
uitgesteld i.v.m. lopend 
beleidsproces, later toch 
beleidsarm omgezet 

ladder voor duurzame 
verstedelijking 

§ 5.1.5.4 Bkl Art. 3.1.6 Besluit 
ruimtelijke ordening 

– Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving 

communicatie-, navigatie- 
en randapparatuur voor de 
burgerluchtvaart 

§ 5.1.7.5 Bkl – + Nieuwe regels zoals vereist 
op grond van art. 2.28, 
onder e, Omgevingswet 

landelijke fiets- en 
wandelroutes 

§ 5.1.7.6 Bkl – + Nieuwe instructieregel 
n.a.v. motie-Ronnes c.s. 
(Kamerstukken II 2016/17, 
33118, nr. 67) 
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Onderwerp Vindplaats in 
Invoeringsbesluit 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

Koloniën van Weldadigheid Art. 7.3, vijfde lid, Bkl en 
bijbehorende bijlage 

– + Genomineerd als 
werelderfgoed 

beoordeling en inpassing 
omgevingsplanactiviteit 

Afdeling 8.1 Bkl 
Art. 8.97a, 8.97b, 8.98c Bkl 

Diverse bepalingen  +/– Harmonisering; in huidig 
recht niet eenduidig 
geregeld 

stortplaatsen voor 
baggerspecie op land 

§ 8.5.2.5 Bkl Regeling stortplaatsen voor 
baggerspecie op land (Stcrt. 
2001, 133) 

– Ministeriële regeling bleek 
op AMvB-niveau omgezet te 
moeten worden  

monitoring en 
gegevensverzameling 
waterkwaliteit 

§ 10.2.2.1 Bkl • Besluit kwaliteitseisen 
en monitoring water 
2009 

• Regeling monitoring 
kaderrichtlijn water 

– In verband met 
grondslaggebrek pas 
ingebouwd via 
invoeringsspoor 

aanwijzing verboden 
activiteiten met aanzienlijke 
nadelige gevolgen 

Art. 1.3 Ob Art. 13 Wet 
bodembescherming 

+ Verbreding en wijziging 
werkwijze. 

reikwijdte omgevingsplan, 
omgevingsverordening en 
waterschapsverordening 

Hoofdstuk 2 Ob – + Nieuwe regels i.v.m. 
uitwerking grondslagen 
Invoeringswet 
Omgevingswet. 

aanwijzing en begrenzing 
van beperkingengebieden 

Afdeling 3.2 Ob • Waterwet 
(beschermingszone 
waterstaatswerk) 

• Art. 2 Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken  

• Art. 21 Besluit 
hoofdspoorweg-
infrastructuur  

• Bijlagen Regeling 
omgevingsregime 
hoofdspoorwegen 

+/– Aanwijzing is nieuw voor 
rijkswegen. De 
geometrische begrenzing is 
nieuw voor rijkswegen en 
hoofdspoorwegen. 
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Onderwerp Vindplaats in 
Invoeringsbesluit 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

• Art. 43, eerste lid, 
Mijnbouwwet 

aanwijzing aangescherpt 
adviesrecht gemeenteraad 
in bepaalde gevallen 

Art. 4.21 Ob Art. 6.5 Besluit 
omgevingsrecht 

+ Nieuwe regeling i.v.m. 
amendement-Ronnes 
(Kamerstukken II 2018/19, 
34986, nr. 53) 

uitwerking 
schadebepalingen 

Hoofdstuk 9 Ob – +/– Expliciet geregeld: Kleine 
bouwwerken vallen onder 
normaal maatschappelijke 
risico (codificatie staande 
praktijk) 

aanvulling als gevolg van 
herziening van de mer-
richtlijn 

Hoofdstuk 11 Ob Hfst 7 Wet milieubeheer – Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving 
 

OCW-schadebeoordelings-
commissie archeologische 
rijksmonumenten 

Afdeling 12.2 Ob Art 23 Monumentenwet 
1998 

– Continuering bestaand 
beleid 

handhaving en uitvoering Hoofdstuk 13 Ob • § 5.2 Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht 

• Hoofdstuk 7 Besluit 
omgevingsrecht 

– Omzetting recent 
gewijzigde regelgeving naar 
terminologie en 
instrumenten 
Omgevingswet  

Digitaal Stelsel 
Omgevingswet 

Hoofdstuk 14 Ob – + Nieuwe regels i.v.m. 
uitwerking grondslagen 
Invoeringswet 
Omgevingswet. 

bruidsschat Hoofdstuk 7 Ib • Activiteitenbesluit 
milieubeheer  

• Besluit lozingen buiten 
inrichtingen 

• Besluit omgevingsrecht 

+/– Beleidsarm, met 
uitzondering van de 
uitwerking van 
vergunningvrij bouwen. 
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Ontwerp-aanvullingsbesluit bodem 
 
Onderwerp Vindplaats in 

Aanvullingsbesluit 
Bodem 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

Bouwen op verontreinigde 
bodem incl. nazorg 
 

§ 5.1.4.5 Bkl  
artikel 7.1 Ib 

• Art. 6.2c Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht 

• Art. 52a Woningwet 
 

–  

Toepassen meststoffen en 
zuiveringsslib op de bodem 
 

§ 3.2.20 en 4.116 tot en 
met 4.118 Bal 

• Besluit gebruik 
meststoffen 

• Uitvoeringsregeling 
gebruik meststoffen 

 

– Verschuiving algemene 
regels naar 
vergunningplicht voor het 
toepassen van 
zuiveringsslib op de bodem 
sluit aan bij hoofdkeuzes 
Bal 

Graven beneden 
interventiewaarde 
bodemkwaliteit 
 

§ 3.2.21 en 4.119 Bal Art. 28 Wet 
bodembescherming 
 

+/– Beleidsarm behalve 
ondergrens van 25 m³ 
grondverzet en geen 
saneringsdoelstelling 

Graven boven 
interventiewaarde 
bodemkwaliteit 
 

§ 3.2.22 en 4.120 Bal Hoofdstuk 4, paragraaf 3, 
Wet bodembescherming 
 

+/– Ondergrens van 25 m³, 
geen saneringsdoelstelling 
en meer algemene regels in 
plaats van beschikkingen  
 

Saneren van de bodem § 3.2.23 en 4.121 Bal • Hoofdstuk 4, paragraaf 
3, Wet 
bodembescherming  

• Besluit uniforme 
saneringen 

• Regeling uniforme 
saneringen  

• Circulaire 
bodemsanering 

+ Van gevalsbenadering naar 
activiteitbenadering, 
verbreding 
toepassingsbereik naar alle 
stofgroepen, twee 
standaardpakketten, geen 
eindbeslissing bevoegd 
gezag, gemeente beslist 
wanneer gesaneerd moet 
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Onderwerp Vindplaats in 
Aanvullingsbesluit 
Bodem 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

 worden, meer 
mogelijkheden tot 
maatwerk 

Opslaan grond en 
baggerspecie 
 

§ 3.2.24 en 4.122 Bal • Activiteitenbesluit  
• Besluit bodemkwaliteit 

– Beleidsarm. Het vervangen 
van de vergunningplicht 
voor grootschalig opslaan 
van schone grond en 
baggerspecie door 
algemene regels is in lijn 
met hoofdkeuzes Bal. 

Toepassen bouwstoffen § 3.2.25 en 4.123 Bal  • Hoofdstuk 3 Besluit 
bodemkwaliteit  

• Regeling 
bodemkwaliteit 

 

+/– Beleidsarm behalve 
uitfaseren van de 
mogelijkheid om 
bouwstoffen onder IBC-
condities toe te passen 
(=uitwerking Green Deal 
kwaliteitsverbetering AVI-
bodemas), invoeren van 
een informatieplicht voor 
AVI-bodemas-granulaat en 
immobilisaat 

Toepassen grond en 
baggerspecie 

§ 3.2.26 en 4.124 Bal  
§ 5.1.4.5.3 Bkl 

• Hoofdstuk 4 Besluit 
bodemkwaliteit 

• Regeling 
bodemkwaliteit  

• Circulaire herinrichting 
diepe plassen  

+/– Beleidsarm behalve 
introductie van 
vergunningplicht en nieuw 
toetsingskader voor het 
toepassen van grond en 
baggerspecie in diepe 
plassen, aanscherpen 
verspreidingsnorm en 
introductie afstandsnorm 
voor toepassen 
baggerspecie bij 
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Onderwerp Vindplaats in 
Aanvullingsbesluit 
Bodem 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

landbouwkundig gebruik en 
een specifieke 
informatieplicht voor 
gereinigde grond, en 
verwerken uitkomsten 
evaluatie  

Toepassen mijnsteen § 3.2.27 en 4.125 Bal  
§ 5.1.4.5.3 Bkl 

• Hoofdstuk 4 Besluit 
bodemkwaliteit  

• Regeling 
bodemkwaliteit 

–  

Voorafgaand 
bodemonderzoek  
 

§ 5.2.2 Bal • Besluit verplicht 
bodemonderzoek 
bedrijfsterreinen 

• Besluit uniforme 
saneringen 

–  

Lozingen § 6.2.7.5 en 7.2.7.5 Bal en 
artikel 7.1 Ib 

• Besluit lozen buiten 
inrichtingen 

• Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

–  

 
 

Ontwerp-aanvullingsbesluit geluid 

Onderwerp Vindplaats in 
Aanvullingsbesluit geluid 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

Vereenvoudiging 
normenhuis 

Tabellen 3.32, 3.33, 3.49, 
5.78t en 5.78u 

Groot aantal artikelen + Onderdeel beleids-
vernieuwing SWUNG II 

Monitoring 
gemeentewegen, lokale 
spoorwegen en 
waterschapswegen 

§ 10.2.4.1 Bkl 
§ 3.5.2 Bkl 
Art. 10.42b Ob 

- + Periodieke monitoring van 
ontwikkeling van geluid, los 
van besluitvorming. 
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Onderwerp Vindplaats in 
Aanvullingsbesluit geluid 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

Onderdeel beleids-
vernieuwing SWUNG II. 

Geluidproductieplafonds 
rijkswegen en 
hoofdspoorwegen 

§ 3.5.4 Bkl; 
Art. 10.21a Bkl; 
Art. 10.42a Ob 

• Titel 11.3 Wet 
milieubeheer 

• hoofdstukken 1, 2 en 5 
t/m 9 Besluit geluid 
milieubeheer 

– Beheersing van geluid, 
zowel bij besluitvorming als 
tijdens gebruik. 
Beleidsarme omzetting 
SWUNG I. 

Geluidproductieplafonds 
provinciewegen, en 
aangewezen lokale 
spoorwegen en 
industrieterreinen incl. 
regels voor activiteiten op 
industrieterrein 

§ 3.5.4 Bkl; 
§ 5.1.4.2a.2 Bkl; 
Art. 10.21a Bkl; 
Art. 10.6a Ob; 
Art. 10.42a Ob 

• Hoofdstukken V, VI en 
VII Wet geluidhinder  
Hoofdstukken 2-6 en 
Besluit geluidhinder 

• Afdeling 2.8 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

• Artikel 2.14, eerste lid, 
onder c, onder 2° en 3° 
Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht 

+ Beheersing van geluid, 
zowel bij besluitvorming als 
tijdens gebruik. Onderdeel 
beleidsvernieuwing SWUNG 
II. 

Aanleg en wijziging 
gemeentewegen, lokale 
spoorwegen en 
waterschapswegen 

§ 5.1.4.2a.3 Bkl; 
Art. 21a Besluit 
administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer; 
Afdeling 2.3a Bruidsschat 
omgevingsplan 

• Hoofdstukken VI en VII 
Wet geluidhinder 

• Hoofdstukken 3-6 
Besluit geluidhinder 

– Beheersing van geluid bij 
besluitvorming 
omgevingsplan en 
verkeersbesluit.  

Toelaten geluidgevoelige 
gebouwen binnen 
aandachtsgebied 

§ 5.1.4.2a.4 Bkl • Hoofdstuk V, afd. 1, 
hoofdstuk VI, afd. 2, en 
hoofdstuk VIIIa, Wet 
geluidhinder 

• Afd. 4.1 Besluit 
geluidhinder 

– Beheersing van geluid bij 
besluitvorming 
omgevingsplan.  
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Onderwerp Vindplaats in 
Aanvullingsbesluit geluid 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

Indirecte akoestische 
effecten van ruimtelijke 
ontwikkelingen 

§ 5.1.4.2a.5 Bkl - +/– Beheersing van geluid bij 
besluitvorming 
omgevingsplan. Onderdeel 
beleidsvernieuwing SWUNG 
II. Codificering van nu al 
vereiste afweging onder 
Wet ruimtelijke ordening. 

Sanering gemeentewegen, 
waterschapswegen, lokale 
spoorwegen, provincie-
wegen2 

§ 10a.1 Bkl Hoofdstuk V, § 5 en 
hoofdstuk 
VI, afd. 3 Wet geluidhinder, 
artt. 3.5 t/m 3.9 en artt. 
4.16 t/m 4.23 Besluit 
geluidhinder 

+/– Sanering van bestaande te 
hoge geluidbelasting.  

 

 
Ontwerp-aanvullingsbesluit natuur 
 
Onderwerp Vindplaats in 

Aanvullingsbesluit 
natuur 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

Natuurbescherming, met 
uitzondering 
programmatische aanpak 
stikstof 

Alles behalve afdeling 4.5 
Bkl 

Wet natuurbescherming 
Besluit natuurbescherming, 
met uitzondering van H2 

– Voor de overgang van het 
stelsel van de Wet 
natuurbescherming geldt 
als uitgangspunt 
beleidsneutraliteit. Ook 
geldt als uitgangspunt dat 
wordt aangesloten bij de 
voorheen op grond van die 
wet al geldende verdeling 

                                                
2 Sanering rijkswegen en hoofdspoorwegen blijft geregeld in de Wet milieubeheer (overgangsrecht). 
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Onderwerp Vindplaats in 
Aanvullingsbesluit 
natuur 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

van taken en bevoegdheden 
tussen de overheden.  

Instructieregels 
programmatische aanpak 
stikstof 

Afdeling 4.5 Bkl H2 Besluit 
natuurbescherming 

+/– In het licht van de 
uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak over 
het programma aanpak 
stikstof en de lopende 
heroriëntatie op de aanpak 
van de stikstofproblematiek 
op dat punt is volstaan met 
de opname van een 
voorlopig juridisch-
technisch kader in de vorm 
van enkele basisregels. 
Deze bevatten geen 
dwingende elementen meer 
waarvan de houdbaarheid 
in het licht van de 
uitspraken niet op voorhand 
zeker is.  

 
 

Ontwerp-aanvullingsbesluit grondeigendom 

Onderwerp Vindplaats in 
Aanvullingsbesluit 
grondeigendom 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

Regels voor vormgeving en 
samenstelling  
voorkeursrechtbeschikkingen 
en 
onteigeningsbeschikkingen. 

Art. 1.2 
(Afd. 7.1 en Afd. 7.2 Ob) 

Besluit voorkeursrecht 
gemeenten en 
onteigeningswet 

– Regels over wat in de 
beschikking moet staan 
(personalia, objecten e.d.) 
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Onderwerp Vindplaats in 
Aanvullingsbesluit 
grondeigendom 

Vindplaats huidig recht Beleidsrijke (+) of 
beleidsarme (–) 
omzetting 

Toelichting 

Regels voor ruilbesluiten en 
besluiten geldelijke 
regelingen 

Art. 1.1 
(Afd. 9A Bkl) 

Besluit geldelijke 
regelingen.  

– Regels over landelijk gebied 
gaan beleidsneutraal over 
uit Wilg/Bilg/Bgr 

Regels voor 
landinrichtingsactiviteiten  

Art. 1.3 
(H12 Ob) 

Besluit inrichting landelijke 
gebieden (Bilg)  

– Regels over landelijk gebied 
gaan beleidsneutraal over 
uit Wilg/Bilg/Bgr 

Uitwerking regeling 
kostenverhaal bij organische 
gebiedsontwikkeling.  
Wijze van vaststelling 
waarde gronden. 

Art. 1.2 
(art. 8.14 en 8.16-8.19 Ob) 

–  +  

Opnemen kostensoortenlijst Art. 1.2 
(Art. 8.15 en Bijlage IV Ob) 

Besluit ruimtelijke ordening – Inhoudelijk zelfde lijst. 
Alleen begrippen 
verduidelijkt, aangepast 
aan Ow en volgorde 
gewijzigd, m.h.o. logische 
indeling. 

Aanwijzing bouwactiviteiten 
waarvoor privaatrechtelijk 
aan initiatiefnemer financiële 
bijdrage aan 
gebiedsontwikkeling kan 
worden gevraagd 

Art. 1.2 
(Art. 8.20 Ob) 

–  + Vragen van financiële 
bijdrage wordt in Ow 
beleidsneutraal voortgezet. 
Alleen aanwijzing in welke 
gevallen dat kan is nieuw 
(in de praktijk wordt 
privaatrechtelijke afspraak 
alleen bij nieuwbouw 
gemaakt).   

Mogelijkheid om sociale 
koopwoningen in 
omgevingsplan op te nemen  

Art. 1.1 
(art. 5.1161c Bkl) 

Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) 

– Bestaat o.g.v. Wro ook voor 
bestemmingsplan    

Aanwijzing bestuursorganen 
met medehandhavende 
bevoegdheid  

Art. 1.2 
(Art. 13.3 Ob) 

Coördinatieregeling zoals 
vastgelegd in diverse 
wetten (o.a. Wro en 
Waterwet) 

– Voorzetting van bestaande 
handhavingsbevoegdheden 
die zouden komen te 
vervallen a.g.v. regeling 
over projectbesluit Ow.   

 

 


