Wet- en regelgeving WABO/OLO gerelateerd.
Hans Waalwijk

In dit document is overzicht gegeven van regelgeving die van belang kan zijn bij actieve en/of
passieve openbaarmaking van gegevens binnen de context van WABO en OLO. Het doel is om
actoren die zich bezig houden met gegevens- en informatiebeheer rondom WABO en OLO er op te
attenderen dat er meer regelgeving is over informatieverstrekking in relatie tot de WABO dan de
regelgeving waarin dit expliciet naar voren komt. In veel gevallen is in regelgeving WABO en/of
OLO niet eens genoemd. Dit overzicht is indicatief, het is niet compleet en niet uitputtend.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de regelgeving zoals die op 19 november 2014 (tevens
peildatum) waren opgenomen op www.overheid.nl. Op deze site is ‘in de tekst’ gezocht op het
zoekwoord ‘vergunning’. Andere zoekwoorden (bv ‘ontheffing’, ‘handhaving’ etc) zijn buiten
beschouwing gelaten. Dit kan eventueel in een vervolgonderzoek gebeuren. Het overzicht dat op 19
november door de zoekmachine op www.overheid.nl is gemaakt bevat wetten, algemene maatregelen
van bestuur en ministeriele regelingen. Het Verdrag van Aarhus was in eerste instantie buiten
beschouwing gelaten.
Handmatig zijn regels waarvan op grond van de titel een relatie met WABO/OLO kon worden
uitgesloten, uit het overzicht verwijderd (bv regelgeving over financiële transacties en
zwangerschapsonderbreking). Er bleven 323 wetten en regels over voor nader onderzoek.
Omdat AmvB’s en ministeriele regelingen bestaan bij de gratie van een wet is er veel overlap. Dit was
voldoende reden om het vervolgonderzoek te beperken tot alleen de wetten; 102 stuks. Maar, AmvB’s
en ministeriele regelingen kunnen bepalingen bevatten die hier wel van belang zijn, respectievelijk
een afzwakking of een aanscherping van het in de wet gestelde bevatten. Bij concretisering van
‘actieve openbaarheid’ zullen de AmvB’s en ministeriele regelingen in ieder geval in ogenschouw
moeten worden genomen.
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de meeste Wijzigingswetten ‘leeg’ zijn; de titel van de wet
staat wel op ‘overheid.nl’, maar de betreffende artikelen zijn opgenomen of verwerkt in de vigerende
wet- en regelgeving. Daarnaast blijkt dat enkele van de hier opgesomde wetten uiteindelijk geen
betrekking hebben op WABO/OLO vergunningen. Deze wetten zijn direct uit het overzicht
afgevoerd. Voort is in de overgebleven teksten gekeken of er een relatie is tussen WABO/OLO en
openbaarheid, geheimhouding, gebruik, herbruik en raadpleging. Op deze woorden is gezocht binnen
de resultaten. Uiteindelijk blijkt dat verwijzing naar afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
― de “uniforme openbare voorbereidingsprocedure” voor besluiten ― de relatie legt tussen besluiten
en beschikkingen en de eventuele openbaarheid daarvan. Het aantal regelingen dat ― binnen de
beperkingen van dit onderzoek ― voor het vraagstuk van openbaarheid van WABO/OLO van belang
is of kan zijn komt uit op een totaal van 24.
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Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter
inzake milieuaangelegenheden
Overwegend dat, […] burgers toegang tot informatie, recht op inspraak in de besluitvorming en toegang
tot de rechter inzake milieuaangelegenheden moeten hebben, en in dit verband erkennend dat burgers
bijstand nodig kunnen hebben om hun rechten uit te oefenen,
Erkennend dat, op milieugebied, een verbeterde toegang tot informatie alsmede inspraak in
besluitvorming de kwaliteit en de uitvoering van besluiten verbeteren, bijdragen tot de bewustheid bij
het publiek van milieuvraagstukken, het publiek de gelegenheid bieden om zijn bezorgdheid te uiten en
bestuursorganen in staat stellen naar behoren rekening te houden met deze bezorgdheid,
Aldus beogend de verantwoording en transparantie van de besluitvorming te bevorderen en de publieke
steun voor besluiten over het milieu te versterken,
Erkennend dat transparantie in alle geledingen van de overheid gewenst is, en wetgevende lichamen
uitnodigend de beginselen van dit Verdrag in hun handelingen ten uitvoer te brengen,
Tevens erkennend dat het publiek bekend dient te zijn met de procedures voor inspraak in
besluitvorming op milieugebied, er vrije toegang toe dient te hebben en dient te weten hoe deze te
gebruiken,
Artikel 1 Doel
Om bij te dragen aan de bescherming van het recht van elke persoon van de huidige en toekomstige
generaties om te leven in een milieu dat passend is voor zijn of haar gezondheid en welzijn, waarborgt
elke Partij de rechten op toegang tot informatie, inspraak in de besluitvorming en toegang tot de rechter
inzake milieuaangelegenheden in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
3. Wordt onder ,,milieu-informatie’’ verstaan alle informatie in geschreven, visuele, auditieve,
elektronische of enige andere materiële vorm over:
a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, bodem, land, landschappen
en natuurgebieden, biologische diversiteit en componenten daarvan, met inbegrip van genetisch
gemodificeerde organismen, en de interactie tussen deze elementen;
b. factoren, zoals stoffen, energie, geluid en straling, en activiteiten of maatregelen, met inbegrip van
bestuurlijke maatregelen, milieuakkoorden, beleid, wetgeving, plannen en programma’s die de
elementen van het milieu aantasten of waarschijnlijk aantasten binnen het toepassingsgebied van het
voorgaande onderdeel a., en kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen
gebruikt in milieubesluitvorming;
c. de toestand van de menselijke gezondheid en veiligheid, de menselijke levensomstandigheden,
cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken, voor zover deze worden of kunnen worden aangetast
door de toestand van de elementen van het milieu of, via deze elementen, door de factoren, activiteiten
of maatregelen bedoeld in het voorgaande onderdeel b.;
Artikel 3 Algemene bepalingen
1. Elke Partij neemt de noodzakelijke wet- en regelgevende en andere maatregelen, met inbegrip van
maatregelen om verenigbaarheid te bewerkstelligen tussen de bepalingen ter uitvoering van de
bepalingen in dit Verdrag betreffende informatie, inspraak en toegang tot de rechter, alsmede passende
handhavingsmaatregelen, voor het instellen en in standhouden van een duidelijk, transparant en
samenhangend kader voor het uitvoeren van de bepalingen van dit Verdrag.
Artikel 4 Toegang tot milieu-informatie
1. Elke Partij waarborgt dat, met inachtneming van de volgende leden van dit artikel,
overheidsinstanties, in antwoord op een verzoek om milieu-informatie, deze informatie beschikbaar
stellen aan het publiek, binnen het kader van de nationale wetgeving, waaronder, desgevraagd en
behoudens het navolgende onderdeel b., afschriften van de feitelijke documentatie die deze informatie
bevat of omvat:
a. zonder dat een bepaald belang behoeft te worden gesteld;
b. in de verzochte vorm, tenzij:
i. het voor de overheidsinstantie redelijk is dit in een andere vorm beschikbaar te stellen, in welk geval
het beschikbaar stellen in die vorm met redenen wordt omkleed; of
ii. de informatie al voor het publiek beschikbaar is in een andere vorm.
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
Titel 1.1
Artikel 1:3
1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
publiekrechtelijke rechtshandeling.
2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de
afwijzing van een aanvraag daarvan.
3. Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.
4. Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een
algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de
uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.
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Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen over besluiten
Afdeling 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 1
Artikel 3:11
1. Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage.
2. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing. Indien op grond
daarvan bepaalde stukken niet ter inzage worden gelegd, wordt daarvan mededeling gedaan.
Artikel 3:12
1. Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer dag-, nieuws-, of huisaan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Volstaan kan worden met het
vermelden van de zakelijke inhoud.
2. Indien het een besluit van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan betreft, wordt de
kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant geplaatst, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is
bepaald.
Artikel 3:14
1. Het bestuursorgaan vult de ter inzage gelegde stukken aan met nieuwe relevante stukken en gegevens.
2. Artikel 3:11, tweede tot en met vierde lid, is van toepassing
Artikel 3:41
1. De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door
toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.
2. Indien de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als voorzien in het eerste lid,
geschiedt zij op een andere geschikte wijze
Artikel 3:42
1. De bekendmaking van besluiten van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die niet tot
een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de
zakelijke inhoud ervan in de Staatscourant, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
2. De bekendmaking van besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die
niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de
zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aanhuisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Elektronische bekendmaking vindt uitsluitend plaats in
een van overheidswege uitgegeven blad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
3. Indien alleen van de zakelijke inhoud wordt kennisgegeven, wordt het besluit tegelijkertijd ter inzage
gelegd. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage ligt.
Artikel 3:44
1. Indien bij de voorbereiding van het besluit toepassing is gegeven aan afdeling 3.4, geschiedt de
mededeling, bedoeld in artikel 3:43, eerste lid:
a. met overeenkomstige toepassing van de artikelen 3:11 en 3:12, eerste of tweede lid, en derde lid,
onderdeel a, met dien verstande dat de stukken ter inzage liggen totdat de beroepstermijn is verstreken,
en
b. door toezending van een exemplaar van het besluit aan degenen die over het ontwerp van het besluit
zienswijzen naar voren hebben gebracht.
2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, kan het bestuursorgaan:
a. indien de omvang van het besluit daartoe aanleiding geeft, volstaan met een ieder van de daar
bedoelde personen de strekking van het besluit mee te delen;
b. indien een zienswijze door meer dan vijf personen naar voren is gebracht bij hetzelfde geschrift,
volstaan met toezending van een exemplaar aan de vijf personen wier namen en adressen als eerste in dat
geschrift zijn vermeld;
c. indien een zienswijze naar voren is gebracht door meer dan vijf personen bij hetzelfde geschrift en de
omvang van het besluit daartoe aanleiding geeft, volstaan met het meedelen aan de vijf personen wier
namen en adressen als eerste in dat geschrift zijn vermeld, van de strekking van het besluit;
d. indien toezending zou moeten geschieden aan meer dan 250 personen, die toezending achterwege
laten.
Hoofdstuk II. Openbaarheid
Artikel 2
1.Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde,
informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van
informatie.
2.Het bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie die het overeenkomstig deze
wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is.
Hoofdstuk III. Informatie op verzoek
Artikel 3
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wet bestuursrecht reden om een bepaalde wet in dit overzicht op te nemen.
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1.Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke
aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
Hoofdstuk IV. Informatie uit eigen beweging
Artikel 8
1.Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het
beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede
en democratische bestuursvoering.
2.Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op
zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op
zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen.
Hoofdstuk 2. Vergunningen voor opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte
§ 2.3 Procedure
Artikel 15
1. Zodra een aanvraag om een vergunning is ingediend, worden anderen in de gelegenheid gesteld om
aanvragen om een soortgelijke vergunning in te dienen voor dezelfde delfstof voor hetzelfde gebied.
Artikel 31n
Onze Minister draagt er zorg voor dat de milieu-informatie over permanent opslaan van CO2 voor een
ieder toegankelijk is. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige
toepassing.
Hoofdstuk 7. Rapportage
Artikel 123
1. Degene die activiteiten verricht waarop het bij en krachtens artikel 49, eerste lid, artikel 51, eerste lid,
of 52, eerste lid, bepaalde van toepassing is verstrekt aan Onze Minister de op grond van het vijfde lid
bepaalde gegevens, voorzover de betrokkene in verband met die activiteiten in het bezit van deze
gegevens is gekomen.
3. De verstrekte gegevens zijn gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet
openbaarheid van bestuur.
4. De op grond van het vijfde lid, onderdeel c, aangewezen gegevens verliezen op een op grond van dat
onderdeel bepaald tijdstip hun vertrouwelijk karakter. Na dit tijdstip is artikel 10, eerste lid, onderdeel c,
van de Wet openbaarheid van bestuur niet meer van toepassing op deze aangewezen gegevens.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden:
c. regels gesteld omtrent het tijdstip waarop artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet openbaarheid
van bestuur niet meer van toepassing is op deze gegevens.
6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op bescheiden en monsters..
Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1.3
1. Bij de provinciale milieuverordening kan worden bepaald dat daarbij aangewezen bestuursorganen in
daarbij aangegeven categorieën van gevallen ontheffing kunnen verlenen van bij die verordening
aangewezen regels, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.
4. Op de voorbereiding van een beschikking krachtens het eerste lid is afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing. Indien uit het oogpunt van bescherming van het milieu redelijkerwijs
geen zienswijzen zijn te verwachten, kan bij de provinciale milieuverordening anders worden bepaald.
Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van
de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een beschikking krachtens het
eerste lid.
Artikel 1.3a
1. De aanvrager van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een project waarvan een activiteit
deel uitmaakt waarvoor tevens een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, is vereist van:
a. regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid,
onder a,
b. regels met betrekking tot activiteiten in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 bedoelde
zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd, of
c. andere bij provinciale milieuverordening daartoe aangewezen regels, draagt er zorg voor dat de
aanvraag mede betrekking heeft op die activiteit.
Artikel 1.3b
1. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht zijn van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op een aanvraag om een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.3a, eerste lid.
Hoofdstuk 4 Plannen
Artikel 4.1a
1. Indien ter uitvoering van een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie
een plan of programma moet worden vastgesteld waarvoor geen grondslag in de wet is opgenomen en
ten aanzien waarvan ingevolge artikel 2, tweede lid, van richtlijn nr. 2003/35/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van
bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek
en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU
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L 156) in inspraak van het publiek moet worden voorzien, is op de voorbereiding van dat plan of
programma afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De eerste volzin is van
overeenkomstige toepassing op een herziening van een plan of programma.
2. Zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen naar voren worden
gebracht door een ieder.
Artikel 4.2
1. Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt eenmaal in de vier jaar aan Onze Minister een
wetenschappelijk rapport uit, waarin de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu wordt beschreven
over een door Onze Minister aan te geven periode van ten minste de eerstvolgende tien jaar. In ieder
geval wordt die ontwikkeling beschreven, uitgaande van de voor die periode meest waarschijnlijke
ontwikkeling van de omstandigheden die daarvoor van belang zijn. Tevens worden in het rapport
beschrijvingen opgenomen, die telkens uitgaan van andere ontwikkelingen van die omstandigheden, die
zich, naar redelijkerwijs kan worden verondersteld, in de betrokken periode zouden kunnen voordoen.
Het rapport wordt uitgebracht ten minste 6 maanden en ten hoogste 12 maanden voordat Onze Ministers
het eerstvolgende nationale milieubeleidsplan vaststellen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen
in gevallen waarin de geldingsduur van een nationaal milieubeleidsplan met toepassing van artikel 4.6,
tweede lid, wordt verlengd, kan worden afgeweken van de in de eerste volzin gestelde termijn van vier
jaar.
Artikel 4.2a
3. Onze Minister zendt de rapporten aan de Staten-Generaal; een rapport als bedoeld in artikel 4.2, eerste
lid, voor of gelijktijdig met het eerstvolgende nationale milieubeleidsplan. Het Planbureau voor de
Leefomgeving draagt ervoor zorg dat de rapporten algemeen verkrijgbaar worden gesteld.
Artikel 4.3
1. Onze Ministers stellen ten minste eenmaal in de vier jaar een nationaal milieubeleidsplan vast, dat met
het oog op de bescherming van het milieu richting geeft aan van rijkswege in de eerstvolgende vier jaar
te nemen beslissingen, en dat naar verwachting tevens richting zal kunnen geven aan in de daarop
volgende vier jaar te nemen beslissingen.
Artikel 4.4
2. Op de voorbereiding van het nationale milieubeleidsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
Artikel 4.5
1. Zodra het nationale milieubeleidsplan is vastgesteld, doen Onze Ministers hiervan mededeling door
overlegging van het plan aan de Staten-Generaal en door toezending ervan aan gedeputeerde staten van
de provincies.
2. Onze Minister maakt de vaststelling bekend in de Staatscourant. Hierbij geeft hij aan op welke wijze
kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan.
Artikel 4.9
1. Provinciale staten stellen ten minste eenmaal in de vier jaar een provinciaal milieubeleidsplan vast, dat
met het oog op de bescherming van het milieu richting geeft aan in de eerstvolgende vier jaar te nemen
beslissingen van provinciale staten en gedeputeerde staten en van bestuursorganen waaraan provinciale
bevoegdheden zijn gedelegeerd bij de uitoefening waarvan met het plan rekening moet worden
gehouden, en dat naar verwachting tevens richting zal kunnen geven aan in de daarop volgende vier jaar
te nemen beslissingen.
Artikel 4.10
3. Gedeputeerde staten betrekken bij de voorbereiding van het plan voorts de ingezetenen en
belanghebbenden, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 147 van de Provinciewet vastgestelde
verordening.
Artikel 4.11
1. Zodra het provinciale milieubeleidsplan is vastgesteld, doen gedeputeerde staten hiervan mededeling
door toezending van het plan aan Onze Minister en aan de bestuursorganen waaraan provinciale
bevoegdheden zijn gedelegeerd bij de uitoefening waarvan met het plan rekening moet worden
gehouden.
2. Gedeputeerde staten maken de vaststelling bekend in de Staatscourant. Hierbij geven zij aan op welke
wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan.
Artikel 4.16
1. De gemeenteraad kan een gemeentelijk milieubeleidsplan vaststellen, dat met het oog op de
bescherming van het milieu richting geeft aan door de gemeenteraad onderscheidenlijk burgemeester en
wethouders te nemen beslissingen.
Artikel 4.17
3. Burgemeester en wethouders betrekken bij de voorbereiding van het plan voorts de ingezetenen en
belanghebbenden, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde
verordening
Artikel 4.18
2. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in
de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de
inhoud van het plan.
Artikel 4.22
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1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan
vast.
Artikel 4.23
3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in
de gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de
inhoud van het plan.
Hoofdstuk 12 Verslag-, registratie- en meetverplichtingen
Artikel 12.12
1. Er is een openbaar register dat gegevens bevat over de externe veiligheid.
5. Bij of krachtens de in het vierde lid bedoelde maatregel kunnen tevens regels worden gesteld omtrent
de vorm, inrichting en de toegankelijkheid van het register en de wijze waarop het register wordt
bijgehouden.
Artikel 12.15
1. De instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid, maakt de door het bevoegd gezag verstrekte gegevens
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst geschikt voor weergave in het register.
2. De instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid, maakt de door het bevoegd gezag verstrekte gegevens
in het register niet voor een ieder toegankelijk dan nadat het bevoegd gezag met de door die instantie
voorgestelde weergave heeft ingestemd. Het bevoegd gezag beslist hierover binnen vier weken na
ontvangst van de voorgestelde weergave. Alvorens in te stemmen met de voorgestelde weergave zendt
het bevoegd gezag ten minste twee weken voordat wordt ingestemd aan degene die de inrichting drijft
waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, onderscheidenlijk degene die een buisleiding gebruikt voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen, onderscheidenlijk degene aan wie een concessie voor die buisleiding is
verleend, een afschrift van de voorgestelde weergave.
Artikel 12.16
1. Op verzoek verstrekt de instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid, een afschrift van in het register
opgenomen gegevens over de externe veiligheid.
Artikel 12.18
In deze titel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
PRTR: register inzake de emissie en overbrenging van verontreinigende stoffen als bedoeld in artikel
12.25, eerste lid;
Artikel 12.24
3. De bevoegde instantie kan op verzoek van degene die de inrichting drijft, of ambtshalve bepalen dat
bepaalde in een PRTR-verslag opgenomen gegevens niet aan Onze Minister worden verstrekt. Artikel 10
van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing. Een verzoek als bedoeld in de
eerste volzin wordt ingediend gelijktijdig met het toezenden van het PRTR-verslag, doch uiterlijk op 31
maart van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar. Een ambtshalve bepaling als bedoeld in de eerste
volzin vindt plaats uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar.
4. Indien toepassing is gegeven aan het derde lid, deelt de bevoegde instantie uiterlijk op het in het eerste
lid, tweede volzin, genoemde tijdstip aan Onze Minister mee:
a. welk type informatie geheim is gehouden;
b. op welke grond tot geheimhouding is besloten.
Artikel 12.25
1. Er is een register dat gegevens bevat over de emissie en overbrenging van verontreinigende stoffen.
2. Het PRTR is voor een ieder langs elektronische weg toegankelijk.
Artikel 12.26
3. Indien een bevoegde instantie bepaalde gegevens met toepassing van artikel 12.24, derde lid, niet aan
Onze Minister heeft verstrekt, wordt in het PRTR aangegeven:
a. welk type informatie geheim is gehouden;
b. op welke grond tot geheimhouding is besloten.
Artikel 12.31
1. Er is een register dat de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur genoemde gegevens bevat
over in Nederland te gebruiken brandstoffen en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen ten behoeve van
vervoer, die behoren tot een bij die maatregel aangewezen categorie.
2. Het register bevat in elk geval door ondernemingen die brandstoffen ten behoeve van vervoer aan een
ander ter beschikking stellen en behoren tot een bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het
eerste lid, aangewezen categorie, te openen rekeningen. Bij die maatregel kunnen regels worden gesteld
omtrent op vrijwillige basis door andere ondernemingen openen van rekeningen.
Artikel 12.33
1. De emissieautoriteit maakt ieder jaar een overzicht openbaar, waarin voor bij ministeriële regeling aan
te wijzen categorieën van ondernemingen als bedoeld in artikel 12.31, tweede lid, per onderneming de
aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van de door die onderneming ten behoeve van vervoer aan
een ander ter beschikking gestelde, in Nederland te gebruiken, brandstoffen uit hernieuwbare bronnen
zijn opgenomen. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk 13 Procedures voor vergunningen en ontheffingen
Artikel 13.1
1. Bij de toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op de voorbereiding van
beschikkingen krachtens deze wet en van beschikkingen krachtens de in het tweede lid genoemde wetten
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of wettelijke bepalingen, wordt afdeling 13.2 in acht genomen, voor zover dat bij of krachtens de
betrokken wet is bepaald.
Artikel 13.6
Indien de aanvrager daarom heeft verzocht, stelt het bevoegd gezag hem, voordat het stukken ter inzage
legt die niet van zijn kant zijn ingebracht, in de gelegenheid die stukken in te zien met het oog op de
toepassing van de artikelen 19.3 tot en met 19.5. Tot de in de eerste volzin bedoelde stukken behoren
niet de verslagen, gemaakt overeenkomstig artikel 3:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht,
en afschriften van zienswijzen, door anderen dan betrokken bestuursorganen ingebracht overeenkomstig
artikel 3:15 van die wet. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is niet van toepassing.
Artikel 13.11
Het bevoegd gezag kan bepalen dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing
blijft bij de voorbereiding van de beschikking op een aanvraag om een vergunning of ontheffing of van
een beschikking tot wijziging daarvan, indien die beschikking:
a. betrekking heeft op het beheer van gevaarlijke afvalstoffen waarvan het beheer door een ongewone
omstandigheid op korte termijn nodig is;
b. betrekking heeft op het beheer van andere dan gevaarlijke afvalstoffen waarvan het beheer door een
ongewone omstandigheid en in verband met de hoeveelheid waarin die afvalstoffen vrijkomen, op korte
termijn nodig is;
Artikel 13.13
1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een afvalvoorziening categorie
A, die is gelegen in een ander land en die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu in Nederland
kan hebben, wordt de aanvraag met de daarop betrekking hebbende stukken door gedeputeerde staten
van de provincie waarbinnen bedoelde gevolgen zich kunnen voordoen, ter inzage gelegd.
2. Artikel 3:12, derde lid, onderdelen a, b en c, van de Algemene wet bestuursrecht is van
overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk 14 Coördinatie
Artikel 14.1
1. Ingeval ten behoeve van een zelfde inrichting aanvragen zijn gedaan tot het geven van met elkaar
samenhangende beschikkingen en op de voorbereiding van ten minste een daarvan afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, kunnen gedeputeerde staten van de provincie waar die
inrichting geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen, indien ten minste één van die aanvragen tot hen
is gericht, een gecoördineerde behandeling van die aanvragen bevorderen.
Artikel 14.3
1. In geval van gecoördineerde behandeling van aanvragen bevorderen gedeputeerde staten in ieder
geval, dat bij de beoordeling van de aanvragen door de onderscheidene bestuursorganen die bevoegd zijn
daarop te beslissen, rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang tussen de betrokken
aanvragen en dat door die organen tevens gelet wordt op de samenhang tussen de beschikkingen die op
de aanvragen worden gegeven.
2. Zij dragen er daarnaast ten minste zorg voor dat zoveel mogelijk:
a. ten aanzien van de ontwerpen van de betrokken beschikkingen gezamenlijk toepassing wordt gegeven
aan de artikelen 3:11, eerste lid, en 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13.4;
b. de gelegenheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen overeenkomstig artikel 3:15
van de Algemene wet bestuursrecht wordt gegeven met betrekking tot de ontwerpen van de betrokken
beschikkingen te zamen;
c. de betrokken beschikkingen gezamenlijk overeenkomstig artikel 3:44 van de Algemene wet
bestuursrecht worden bekendgemaakt
Artikel 14.4b
Ingeval terzake van een activiteit tegelijkertijd een besluit en een plan worden voorbereid en dat plan
uitsluitend wordt voorbereid met het oog op de inpassing van die activiteit in dat plan wordt ter
voorbereiding van dat besluit en dat plan één milieueffectrapport gemaakt. Het rapport wordt voorbereid
met toepassing van artikel 7.10 en de paragrafen 7.9 en 7.10, met dien verstande dat de aanvraag om een
besluit, het ontwerp van een besluit, het ontwerpplan en het milieueffectrapport tegelijkertijd ter inzage
worden gelegd. Het milieueffectrapport voldoet aan de artikelen 7.7 en 7.23.
Hoofdstuk 19 Openbaarheid van milieu informatie
Artikel 19.1a
1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder milieu-informatie: alle
informatie, neergelegd in documenten, over:
a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, bodem, land, landschap en
natuurgebieden met inbegrip van vochtige biotopen, kust- en zeegebieden, biologische diversiteit en haar
componenten, met inbegrip van genetisch gemodificeerde organismen, en de interactie tussen deze
elementen;
b. factoren, zoals stoffen, energie, geluid, straling of afval, met inbegrip van radioactief afval, emissies,
lozingen en ander vrijkomen van stoffen in het milieu die de onder a bedoelde elementen van het milieu
aantasten of waarschijnlijk aantasten;
c. maatregelen, met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, zoals beleidsmaatregelen, wetgeving,
plannen, programma’s, milieuakkoorden en activiteiten die op de onder a en b bedoelde elementen en
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factoren van het milieu een uitwerking hebben of kunnen hebben, alsmede maatregelen of activiteiten ter
bescherming van die elementen;
d. verslagen over de toepassing van de milieuwetgeving;
e. kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen die worden gebruikt in het kader
van de onder c bedoelde maatregelen en activiteiten;
f. de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van de verontreiniging van de
voedselketen, indien van toepassing, de levensomstandigheden van de mens, waardevolle
cultuurgebieden en bouwwerken, voorzover zij worden of kunnen worden aangetast door de onder a
bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze elementen, door de onder b en c bedoelde
factoren, maatregelen of activiteiten.
2. Artikel 1, aanhef en onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 19.1b
1. Na het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen een beschikking als
bedoeld in artikel 13.1 op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing is, wordt, zolang zij niet is tenietgegaan, door het bevoegd gezag aan een ieder
desgevraagd kosteloos inzage gegeven in en tegen vergoeding van ten hoogste de kosten een exemplaar
verstrekt van de beschikking en voor zover mogelijk van de stukken die in verband met de
totstandkoming daarvan overeenkomstig deze wet dan wel afdeling 3.4 of artikel 3:44 van de Algemene
wet bestuursrecht ter inzage dienden te worden gelegd.
Artikel 19.1c
Onverminderd artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt een bestuursorgaan uit eigen
beweging informatie over de openbare verantwoordelijkheden en functies die het heeft alsmede de
openbare diensten die het verleent met betrekking tot het milieu.
Artikel 19.2
1. In het geval van een gebeurtenis waardoor een onmiddellijke bedreiging van het leven of de
gezondheid van personen, van het milieu of van grote materiële belangen is ontstaan, verstrekt de
burgemeester voor zover deze informatie niet reeds ingevolge artikel 7 van de Wet veiligheidsregio’s of
een ander wettelijk voorschrift moet worden verstrekt, aan de personen die getroffen kunnen worden,
terstond op passende wijze alle informatie over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en
beperking van de bedreiging en de daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen en de daartoe door die
personen te volgen gedragslijn. In geval van een situatie als bedoeld in artikel 39 van de Wet
veiligheidsregio’s wordt de informatie verstrekt door de voorzitter van de veiligheidsregio.
Artikel 19.3
1. Indien in een stuk ten aanzien waarvan bij of krachtens deze wet of door afdeling 3.4 of 3.6 van de
Algemene wet bestuursrecht openbaarmaking wordt voorgeschreven, milieu-informatie voorkomt of uit
zodanig stuk milieu-informatie kan worden afgeleid, waarvan de geheimhouding op grond van artikel 10
van de Wet openbaarheid van bestuur gerechtvaardigd is, kan het bevoegd gezag op een daartoe
strekkend schriftelijk verzoek van de belanghebbende toestaan dat deze ten behoeve van de
openbaarmaking een, door het bevoegd gezag goedgekeurde, tweede tekst overlegt, waarin die
informatie niet voorkomt, onderscheidenlijk waaruit deze niet kan worden afgeleid. Het bevoegd gezag
maakt van deze bevoegdheid slechts gebruik met betrekking tot bedrijfsgeheimen en
beveiligingsgegevens. Bij een algemene maatregel van bestuur krachtens deze wet kunnen ter uitvoering
van een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een
volkenrechtelijke organisatie gegevens worden aangewezen waarvoor de in de eerste volzin bedoelde
bevoegdheid eveneens geldt.
2. Indien in een stuk ten aanzien waarvan bij of krachtens deze wet of door afdeling 3.4 of 3.6 van de
Algemene wet bestuursrecht openbaarmaking wordt voorgeschreven, milieu-informatie voorkomt of uit
zodanig stuk milieu-informatie kan worden afgeleid, waarvan de openbaarmaking achterwege dient te
blijven, onderscheidenlijk achterwege mag blijven, op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b,
onderscheidenlijk artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur, wordt
op aanwijzing van Onze betrokken Minister ten behoeve van de openbaarmaking een tweede tekst
overgelegd, waarin die informatie niet voorkomt, onderscheidenlijk waaruit deze niet kan worden
afgeleid.
Artikel 19.5
1. Op een verzoek tot geheimhouding beslist het bevoegd gezag binnen vier weken na ontvangst. Van de
beslissing wordt mededeling gedaan aan de betrokken bestuursorganen. Indien het verzoek in het kader
van de toepassing van hoofdstuk 7 is gedaan en betrekking heeft op een plan onderscheidenlijk besluit
waarover de Commissie voor de milieueffectrapportage overeenkomstig artikel 7.12 onderscheidenlijk
artikel 7.32, vijfde lid, in samenhang met artikel 7.12, in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te
brengen, wordt van de beslissing tevens mededeling gedaan aan die commissie.
2. Indien een verzoek tot geheimhouding in het kader van de toepassing van afdeling 3.4 of 3.6 van de
Algemene wet bestuursrecht indien het een besluit op aanvraag betreft of van paragraaf 7.2 of 7.8
onderscheidenlijk 7.9 is gedaan, schort het bevoegd gezag de verdere behandeling van de aanvraag op
totdat, indien het verzoek wordt toegestaan, de tweede tekst is overgelegd en de stukken zijn aangevuld
met de in artikel 19.4, eerste lid, bedoelde gegevens, dan wel, indien het verzoek geheel of gedeeltelijk
wordt afgewezen, de beslissing op het verzoek onherroepelijk is geworden. De krachtens de artikelen
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3:18 en 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 31 van de Dienstenwet, artikel 3.9 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.21, vijfde lid, en 13.8 geldende termijnen lopen niet
zolang de behandeling is opgeschort.
3. Indien een verzoek tot geheimhouding in het kader van de toepassing van afdeling 3.4 of 3.6 van de
Algemene wet bestuursrecht indien het geen besluit op aanvraag betreft of van paragraaf 7.10 is gedaan,
laat het bevoegd gezag de openbaarmaking van het stuk waarop het verzoek betrekking heeft,
achterwege totdat, indien het verzoek wordt toegestaan, de tweede tekst is overgelegd en de stukken zijn
aangevuld met de in artikel 19.4, eerste lid, bedoelde gegevens, dan wel, indien het verzoek geheel of
gedeeltelijk wordt afgewezen, de beslissing op het verzoek onherroepelijk is geworden.
Artikel 19.6a
De artikelen 19.3 tot en met 19.5 zijn van overeenkomstige toepassing op gegevens die voorkomen in
een stuk ten aanzien waarvan openbaarmaking wordt voorgeschreven of die uit zodanig stuk kunnen
worden afgeleid en die niet als milieu-informatie zijn te beschouwen.
Artikel 19.7
1. Indien in een emissieverslag als bedoeld in artikel 16.1 milieu-informatie voorkomt of milieuinformatie daaruit kan worden afgeleid, waarvan de geheimhouding op grond van artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur gerechtvaardigd is, kan het bestuur van de emissieautoriteit op een daartoe
strekkend verzoek van degene die de inrichting drijft, toestaan dat een door het bestuur van de
emissieautoriteit goedgekeurde, tweede tekst openbaar wordt gemaakt, waarin die informatie niet
voorkomt, onderscheidenlijk waaruit die informatie niet kan worden afgeleid. Het bestuur van de
emissieautoriteit maakt van deze bevoegdheid slechts gebruik met betrekking tot bedrijfsgeheimen en
beveiligingsgegevens. Het in de eerste volzin bedoelde verzoek wordt gedaan uiterlijk drie maanden na
afloop van het verslagjaar. Bij het verzoek wordt een tweede tekst overgelegd.
2. Indien in een emissieverslag als bedoeld in artikel 16.1 milieu-informatie voorkomt of daaruit milieuinformatie kan worden afgeleid, waarvan de openbaarmaking achterwege dient te blijven,
onderscheidenlijk achterwege mag blijven, op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b,
onderscheidenlijk artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur, wordt
een door degene die de inrichting drijft, op aanwijzing van het bestuur van de emissieautoriteit
opgestelde tweede tekst openbaar gemaakt, waarin die informatie niet voorkomt, onderscheidenlijk
waaruit deze niet kan worden afgeleid.
Artikel 19.8
1. Indien in de gegevens die ingevolge artikel 12.12, vierde lid, in het register, bedoeld in artikel 12.12,
eerste lid, moeten worden opgenomen gegevens voorkomen of kunnen worden afgeleid waarvan de
geheimhouding op grond van artikel 10, zevende lid, onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur
gerechtvaardigd is, kan het bevoegd gezag op een daartoe strekkend verzoek van degene die de
inrichting drijft waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, onderscheidenlijk degene die een buisleiding
gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, onderscheidenlijk degene aan wie een concessie voor
die buisleiding is verleend, of uit eigen beweging in afwijking van artikel 12.13, eerste lid, besluiten dat
die gegevens niet aan de instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid, worden verstrekt onderscheidenlijk
niet wordt ingestemd met de voorgestelde weergave, bedoeld in artikel 12.15, tweede lid.
§ 3.3. De uitgebreide voorbereidingsprocedure
Artikel 3.10
1. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van de
beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk
betrekking heeft op:
a. een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor zover er strijd is met het
bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts vergunning kan worden verleend met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°;
b. een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d;
c. een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e;
d. een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, voor zover voor die activiteit krachtens
artikel 2.26, derde lid, een adviseur is aangewezen;
e. een geval waarin een verklaring vereist is, als bedoeld in artikel 2.27;
f. een geval dat behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie met mogelijk
belangrijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving of de belangen van derden;
g. een activiteit als bedoeld in artikel 2.19, voor zover dat in het betrokken wettelijk voorschrift is
aangegeven.
2. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de toepassing van artikel 3.1 of afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht geheel of gedeeltelijk achterwege blijft, indien:
a. de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvan de uitvoering als gevolg van een ongewone
omstandigheid op korte termijn nodig is;
b. de uitvoering van een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit
van een volkenrechtelijke organisatie dat vereist.
3. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
niet van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning met betrekking tot een verandering van een inrichting of mijnbouwwerk of de
werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de
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geldende omgevingsvergunning is toegestaan, waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een
milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, en die niet leidt tot een andere
inrichting of mijnbouwwerk dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.
4. Indien op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, zijn tevens de artikelen 13.6, 13.9 en 13.11,
eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer van toepassing.
Artikel 3.12
1. Het bevoegd gezag neemt bij de toepassing van de afdelingen 3.4 en 3.6 van de Algemene wet
bestuursrecht het bepaalde in de volgende leden en de artikelen 3.13 en 3.14 in acht.
2. Een kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en een mededeling
als bedoeld in artikel 3:44 van die wet worden:
a. in de Staatscourant geplaatst, voor zover dat bij algemene maatregel van bestuur is voorgeschreven;
b. tevens langs elektronische weg gedaan en beschikbaar gesteld, voor zover en op de wijze waarop dat
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur is voorgeschreven;
c. indien toepassing is gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, gezonden aan
diegenen die in de kadastrale registratie staan vermeld als eigenaar van de in het ontwerpbesluit
begrepen gronden of als beperkt gerechtigde op die gronden, voor zover dat nodig is met het oog op de
toepassing van artikel 85 van de onteigeningswet.
3. In gevallen waarin een ander bestuursorgaan dan burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, ligt
het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een
beoordeling van het ontwerpbesluit, tevens ter inzage in de gemeente waar het betrokken project in
hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd.
4. Het bevoegd gezag zendt het orgaan dat bevoegd is een verklaring te geven en in bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen de daarbij aangewezen
bestuursorganen het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig
zijn voor een beoordeling van het ontwerpbesluit, alsmede een afschrift van de beschikking op de
aanvraag om een omgevingsvergunning.
5. Eenieder kan zienswijzen bij het bevoegd gezag naar voren brengen. Voor zover een ontwerpbesluit
zijn grondslag vindt in een aanwijzing als bedoeld in artikel 3.13, tweede lid, die betrekking heeft op een
daarbij concreet aangegeven plaats, kunnen zienswijzen daarop geen betrekking hebben.
Artikel 1.5a
1. In afwijking van artikel 1.2, tweede lid, onder c, wordt een beslissing omtrent een aanvraag om:
a. een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening,
b. een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, 3.27, eerste lid, of 3.29, eerste lid, van de Wet
ruimtelijke ordening of een besluit als bedoeld in artikel 3.40, eerste lid, 3.41, eerste lid, of 3.42, eerste
lid, van die wet, of
c. een ontheffing van de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening,
die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
is genomen, maar nog niet onherroepelijk is, voor zover die beslissing ziet op een bouwactiviteit
waarvoor onmiddellijk voor dat tijdstip nog geen aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in artikel 40
van de Woningwet is ingediend, gelijkgesteld met een beschikking van het bevoegd gezag, bedoeld in
artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met betrekking tot de eerste fase
van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.5 van die wet voor een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van die wet.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een beslissing als bedoeld in dat lid die voor het
tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is
aangevraagd, maar nog niet is genomen, op het moment dat die beslissing wordt genomen.
3. Indien op de voorbereiding van de beschikking met betrekking tot de tweede fase van een
omgevingsvergunning die verband houdt met een beslissing als bedoeld in het eerste of tweede lid, op
grond van artikel 2.5, tweede lid, tweede volzin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de
reguliere voorbereidingsprocedure, bedoeld in paragraaf 3.2 van die wet, van toepassing is, is in
afwijking daarvan niettemin de uitgebreide voorbereidingsprocedure, bedoeld in paragraaf 3.3 van die
wet, van toepassing, indien de beslissing, bedoeld in het eerste of tweede lid, is voorbereid met
toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
4. Voor de mogelijkheid van beroep wordt een beslissing die ingevolge het eerste of tweede lid is
gelijkgesteld met een beschikking met betrekking tot de eerste fase van een omgevingsvergunning met
de beschikking met betrekking tot de tweede fase van die omgevingsvergunning als één besluit
aangemerkt.
Artikel 17
1. Op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een vergunning krachtens artikel 15 is
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing en zijn paragraaf 3.5 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat daarbij hetgeen in de artikelen 17a tot en met 20a van deze wet is
bepaald, in acht wordt genomen.
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2. In afwijking van het eerste lid zijn de in dat lid genoemde onderdelen van de Algemene wet
bestuursrecht, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van de Wet milieubeheer niet van
toepassing op de voorbereiding van beschikkingen op de aanvraag om een vergunning krachtens:
a. artikel 15, onder a, voor het vervoeren, het voorhanden hebben bij opslag in verband met het vervoer,
dan wel het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen van splijtstoffen of
ertsen;
b. artikel 15, onder a, voor het voorhanden hebben van splijtstoffen in een inrichting of uitrusting, ten
aanzien waarvan een vergunning krachtens artikel 15, onder b of c, is vereist, dan wel voor het zich
ontdoen van splijtstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn uit een zodanige inrichting of uitrusting;
c. artikel 15, onder a, voor het voorhanden hebben of zich ontdoen van splijtstoffen in gevallen als
bedoeld in het derde lid;
d. artikel 15, onder c, in gevallen waarin de uitrusting slechts buiten Nederland in werking zal worden
gebracht of gehouden.
In gevallen als bedoeld in de eerste volzin is met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede,
van de Dienstenwet paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de
aanvraag om een vergunning
[…]
4. In afwijking van het eerste lid zijn de in dat lid genoemde onderdelen van de Algemene wet
bestuursrecht, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van de Wet milieubeheer niet van
toepassing op de voorbereiding van beschikkingen op de aanvraag om een wijziging van een vergunning
krachtens artikel 15, onder b of c, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu
dan volgens de geldende vergunning is toegestaan, waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken
van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, en die niet leidt tot een
andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.
Artikel 20
1. Op de voorbereiding van een beschikking krachtens artikel 18a, tweede lid, of artikel 19, eerste,
tweede of derde lid, is – tenzij het een geval betreft als bedoeld in artikel 17, tweede lid – afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing en zijn paragraaf 3.5 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing.
Artikel 20a
1. Onze Minister van Economische Zaken kan de vergunning intrekken indien dat ter bescherming van
de bij of krachtens artikel 15b aangewezen belangen noodzakelijk is.
2. Op de voorbereiding van een beschikking krachtens het eerste lid is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing en zijn paragraaf 3.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing, tenzij het een geval betreft als
bedoeld in artikel 17, tweede lid.
Artikel 29a
1. Op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een vergunning krachtens artikel 29 zijn
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van
toepassing.
2. In afwijking van het eerste lid zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2
van de Wet milieubeheer niet van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om
een vergunning krachtens artikel 29:
a. voor het vervoeren, het voorhanden hebben bij opslag in verband met het vervoer, het binnen of
buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen van radioactieve stoffen, dan wel het
voorhanden hebben of zich ontdoen van zodanige stoffen die zullen ontstaan tijdens het gebruik van
splijtstoffen in een inrichting of uitrusting, ten aanzien waarvan een vergunning krachtens artikel 15,
onder b of c, is vereist;
b. voor het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van radioactieve stoffen in
overeenkomstige gevallen als bedoeld in artikel 17, derde lid;
c. voor medische toepassingen, indien naar het oordeel van Onze Minister van Economische Zaken het
belang van de patiënt onverwijlde toepassing van die stoffen vereist.
Artikel 68
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter verzekering van de
geheimhouding van:
a. gegevens, hulpmiddelen en materialen voor:
1°. de vrijmaking van kernenergie,
2°. de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van splijtstoffen en
3°. de beveiliging van bij die maatregel aangewezen categorieën van splijtstoffen, ertsen, radioactieve
stoffen en inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b,
voor zover deze, hetzij rechtstreeks van de overheid, hetzij met instemming van het bevoegde gezag,
onder verplichting tot geheimhouding zijn verkregen, dan wel door Onze Ministers, wie het aangaat, zijn
aangewezen;
b. met behulp van zodanige gegevens, hulpmiddelen en materialen verrichte onderzoekingen en
toegepaste werkmethoden, voor zover deze onderzoekingen en werkmethoden door Onze Ministers, wie
het aangaat, zijn aangewezen.
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Artikel 7
1. Onze Ministers betrekken bij de voorbereiding van het natuurbeleidsplan de naar hun oordeel bij de te
behandelen onderwerpen meest belanghebbende bestuursorganen, instellingen en organisaties. Daartoe
behoren in elk geval gedeputeerde staten van de provincies.
2. Op de voorbereiding van het nationale natuurbeleidsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
Artikel 11
1. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 10a, eerste lid, is
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
2. Zienswijzen met betrekking tot de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
worden naar voren gebracht bij gedeputeerde staten.
Artikel 19a
5. Op de voorbereiding van een beheerplan als bedoeld in het eerste lid is de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
Artikel 47b
1. Een omgevingsvergunning die betrekking heeft op handelingen als bedoeld in artikel 47, eerste lid,
wordt niet verleend dan nadat het bestuursorgaan dat ten aanzien van de betrokken handelingen bevoegd
is te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, heeft verklaard
dat het daartegen geen bedenkingen heeft als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien gedeputeerde staten zowel bevoegd gezag zijn om te
beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als ten aanzien van de betrokken handelingen
bevoegd zijn te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid. In dit
geval zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 3.3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op een aanvraag om
een omgevingsvergunning.
Artikel 5.6
1. Op de voorbereiding van het projectplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.
2. De terinzagelegging, bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht, geschiedt tevens ten
kantore van de betrokken bestuursorganen. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een
ieder.
3. De beheerder stelt een projectplan tot aanleg of wijziging van een primaire waterkering vast binnen
twaalf weken nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken. Na
vaststelling zendt hij het plan onverwijld aan gedeputeerde staten.
Artikel 5.9
Op de voorbereiding van de in artikel 5.8, eerste lid, bedoelde besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat: […]
c. zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht door een ieder; […]
Artikel 6.16
1. Op de voorbereiding van een beschikking tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning
voor het lozen of storten van stoffen of, in de gevallen bedoeld in artikel 6.4, het onttrekken van
grondwater of infiltreren van water, zijn, tenzij bij algemene maatregel van bestuur anders wordt
bepaald, de afdelingen 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en 13.2 van de Wet milieubeheer van
toepassing. Bij de toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden de stukken als
bedoeld in artikel 3:11 van die wet tevens ter inzage gelegd in de gemeente waar de handeling geheel of
in hoofdzaak wordt verricht.
Artikel 6.26
1. Op vergunningen voor het lozen of storten van stoffen zijn de volgende bepalingen van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht van overeenkomstige toepassing: […]
2. In afwijking van artikel 6.16, eerste lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van
toepassing op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag tot wijziging van een vergunning
voor het lozen van stoffen, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de chemische en
ecologische kwaliteit van watersystemen dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. De
artikelen 3.8 en 3.9, eerste lid, onderdeel a, en tweede tot en met vierde lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht zijn van overeenkomstige toepassing op de voorbereiding, bedoeld in de
eerste volzin, met dien verstande dat voor «omgevingsvergunning» wordt gelezen: vergunning.
Artikel 8.25g
1. De exploitant van de luchthaven stelt een toerekeningssysteem vast voor de kosten en opbrengsten
van de activiteiten, bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, dat voldoet aan de eisen van marktconformiteit,
proportionaliteit en integraliteit. De exploitant van de luchthaven legt het toerekeningssysteem ter
goedkeuring voor aan de Autoriteit Consument en Markt.
6. Op de voorbereiding van een besluit omtrent goedkeuring van het toerekeningssysteem is afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
7. Onverminderd artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen de gebruikers van de
luchthaven hun zienswijze naar voren brengen over het voorgenomen besluit omtrent goedkeuring van
het toerekeningssysteem.
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Artikel 8.48
Op de voorbereiding van een luchthavenbesluit of op de voorbereiding van een wijziging van een
luchthavenbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen
kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
Artikel 8a.48
1. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat stelt vóór 18 mei 2008 aan de hand van de
geluidbelastingkaart, bedoeld in artikel 8a.45, een actieplan vast met betrekking tot de luchthaven.
Indien er sprake is van een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de geluidhindersituatie, en
daarnaast ten minste elke vijf jaar na de vaststelling wordt het actieplan opnieuw overwogen, en zo
nodig aangepast.
3. Op de voorbereiding van een actieplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
Artikel 8a.50a
Indien ten aanzien van de burgerluchthaven Twente een vrijstelling, als bedoeld in artikel 8a.50, tweede
lid, van het verbod in artikel 8.1a, derde lid, wordt verleend, is op de voorbereiding van die vrijstelling
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 8a.60
Op de voorbereiding van een besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven of op de voorbereiding
van een wijziging of intrekking van een zodanig besluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
Artikel 10.39
3. Op de voorbereiding of de wijziging van een luchthavenregeling is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
Artikel 14a
1. Op de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 11, tweede
lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat
burgemeester en wethouders ten aanzien van het door Onze minister opgestelde ontwerp van het besluit
toepassing geven aan de artikelen 3:11 tot en met 3:17 van die wet.
2. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
3. Burgemeester en wethouders zenden tijdig naar voren gebrachte zienswijzen onmiddellijk door aan
Onze minister.
Artikel 20
1. Burgemeester en wethouders, en voor zover het monumenten als bedoeld in artikel 7, eerste lid,
betreft, Onze minister houden een openbaar register aan waarin aantekening wordt gehouden van
omgevingsvergunningen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en vergunning en als bedoeld in artikel 11, tweede lid.
2. In het in het eerste lid bedoelde register worden voorts aangetekend:
a. de datum van de vergunning ;
b. het nummer van de vergunning ;
c. de plaats van het monument waarop de vergunning betrekking heeft, alsmede van de van belang
zijnde kadastrale gegevens daarvan;
d. de aard van de werkzaamheden.
Artikel 38
1.De gemeenteraad kan in het belang van de archeologische monumentenzorg bij verordening onder
meer:
a. regels vaststellen met betrekking tot de eisen die burgemeester en wethouders kunnen stellen aan
onderzoek in het kader van het doen van opgravingen; of
b. gevallen vaststellen waarin burgemeester en wethouders kunnen afzien van nader archeologisch
onderzoek of het opleggen van daartoe strekkende verplichtingen.
2.Indien een verordening als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een gebied waarvoor een
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 38a is vastgesteld, blijft die verordening van kracht voor zover
zij niet met dat bestemmingsplan in strijd is.
3.Op de voorbereiding van een verordening als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 39
1. Bij een bestemmingsplan kan in het belang van de archeologische monumentenzorg een
omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verplicht worden gesteld.
2. Bij een bestemmingsplan kan in het belang van de archeologische monumentenzorg worden bepaald
dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid een
rapport dient over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord naar het oordeel van het bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen in
voldoende mate is vastgesteld.
Artikel 40
1. Bij een bestemmingsplan kan in het belang van de archeologische monumentenzorg worden bepaald
dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
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lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een rapport dient over te leggen als
bedoeld in artikel 39, tweede lid.
2. Bij een bestemmingsplan kan in het belang van de archeologische monumentenzorg worden bepaald
dat aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid voorschriften kunnen
worden verbonden die zijn vastgesteld krachtens artikel 2.22, derde lid, onderdeel d, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel 44
1.Voor zover bij de vaststelling van geldende bestemmingsplannen onvoldoende rekening is gehouden
met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten, kunnen provinciale staten binnen het
grondgebied van de provincie gebieden die archeologisch waardevol zijn of naar verwachting
archeologisch waardevol zijn, aanwijzen als archeologische attentiegebieden.
5.Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.
Artikel 55
1. Onze minister houdt een Centraal archeologisch informatiesysteem in stand waarin in ieder geval
worden opgenomen en openbaar gemaakt:
a. de registers, bedoeld in de artikelen 6 en 7, voor zover die archeologische monumenten betreffen;
b. de beslissingen op de aanvragen om vergunning , bedoeld in artikel 11, tweede lid;
c. de besluiten, bedoeld in artikel 44, eerste lid;
d. het rapport, bedoeld in artikel 46, vierde lid; en
e. de meldingen, bedoeld in de artikelen 46, eerste en tweede lid, 53, eerste lid, en 54.
Hoofdstuk II. Vergunningen
Artikel 8
1. Onze Minister is bevoegd een vergunning als bedoeld in artikel 3 te verlenen, te wijzigen of in te
trekken, indien zij een ontgronding betreft in bij ministeriële regeling aan te wijzen rijkswateren.
Artikel 10
1. Op de voorbereiding van een beschikking als bedoeld in artikel 8 zijn afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.
Artikel 10a
1. Het ingevolge artikel 8 bevoegde bestuursorgaan bevordert een gecoördineerde voorbereiding van de
voor de ontgronding benodigde besluiten wanneer de aanvrager daarom verzoekt.
Artikel 10e
De in artikel 10a, eerste lid, bedoelde besluiten worden, voor zover ten aanzien daarvan artikel 10c is
toegepast, gelijktijdig door het ingevolge artikel 8 bevoegde bestuursorgaan bekendgemaakt.
Artikel 19
1. Gedeputeerde staten kunnen een plaats die van wezenlijke betekenis is als leefomgeving voor een
beschermde inheemse plantensoort of een beschermde inheemse diersoort, met het oog op
instandhouding van die plaats ten behoeve van die soort, aanwijzen als beschermde leefomgeving. Het
besluit bevat de kadastrale aanduiding van de percelen waarop de aangewezen plaats is gelegen en gaat
vergezeld van een kaart waarop de plaats is aangegeven.
Artikel 21
1. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 19, eerste lid, is afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
2. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder
Artikel 23
Van een besluit als bedoeld in artikel 19, eerste lid, wordt in ieder geval mededeling gedaan aan de
gebruiker van de percelen waarop de plaats waarop het besluit betrekking heeft, is gelegen en, indien
deze niet tevens eigenaar is van deze percelen, ook aan deze laatste.
Artikel 75
3. Onze Minister kan, voorzover niet overeenkomstig artikel 68 van deze wet door gedeputeerde staten
ontheffing is of kan worden verleend, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen
8 tot en met 15a, 15b, tweede lid in samenhang met het eerste lid, 16, 17, 18, 50, 51, 52, 53, 58, 59,
tweede lid, 64, tweede lid, en 72, vijfde lid.
Artikel 75a
1. Indien daartoe door Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is verzocht, geschiedt de behandeling
van de aanvraag om de in artikel 75, derde lid, bedoelde ontheffing, tezamen met de voorbereiding en
vaststelling van het tracébesluit, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Tracéwet.
2. In de in het eerste lid bedoelde gevallen is op de voorbereiding van de beschikking afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een
ieder.
Hoofdstuk III. Begraving
§ 2. Gemeentelijke begraafplaatsen
Artikel 33
Een gemeente heeft voor zich of met een of meer andere gemeenten tezamen tenminste een
gemeentelijke begraafplaats, tenzij gedeputeerde staten van deze verplichting tijdelijk ontheffing hebben
verleend.
§ 3. Bijzondere begraafplaatsen
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Artikel 42
1.Van de besluiten van de gemeenteraad, onderscheidenlijk van burgemeester en wethouders, genomen
ingevolge deze paragraaf, staat voor belanghebbenden beroep bij gedeputeerde staten open. De uitspraak
van gedeputeerde staten kan door Ons worden geschorst en vernietigd wegens strijd met het recht of het
algemeen belang.
2.Indien de gemeenteraad, onderscheidenlijk burgemeester en wethouders, nalatig blijven een besluit te
nemen, bepalen gedeputeerde staten op verzoek een termijn, binnen welke zulks alsnog dient te
geschieden. Is zulk een besluit voor afloop van deze termijn niet genomen, dan worden de
gemeenteraad, onderscheidenlijk burgemeester en wethouders, geacht afwijzend te hebben beschikt.
Hoofdstuk IV. Crematie
Artikel 53
Het vestigen, uitbreiden of wijzigen van een bijzonder crematorium behoeft een vergunning van
burgemeester en wethouders.
Artikel 54
Een besluit tot vestiging van een gemeentelijk crematorium dan wel een besluit tot het verlenen van
vergunning voor het vestigen van een bijzonder crematorium wordt niet genomen, dan nadat
burgemeester en wethouders van de gemeente van vestiging het voornemen daartoe ten minste dertig
dagen tevoren ter openbare kennis hebben gebracht.
Afdeling 3. Berging, bestemming en bewaring van as Artikel 64
1.Een bewaarplaats als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder c, wordt niet in gebruik genomen dan met
vergunning van burgemeester en wethouders.
2.Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid, kunnen belanghebbenden beroep instellen bij
gedeputeerde staten.
Artikel 66b
De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium
en de houder van een plaats van bijzetting vindt niet plaats dan met vergunning van burgemeester en
wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen.
Artikel 7
1. Onze Minister kan op verzoek van een aanvrager om een omgevingsvergunning voor het bouwen van
een bouwwerk in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de bij of krachtens een algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, gegeven voorschriften omtrent bouwen, met
dien verstande dat, indien het verzoek betrekking heeft op voorschriften als bedoeld in artikel 5, hij de
ontheffing slechts kan verlenen in overeenstemming met het bij of krachtens de desbetreffende wet
daartoe bevoegd verklaarde gezag.
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een verklaring van het bevoegd gezag,
dat het de desbetreffende omgevingsvergunning zal verlenen indien ontheffing als bedoeld in dat lid, is
verkregen.
3. Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid, mogen slechts voorwaarden worden verbonden ter
bescherming van de belangen, waarop de voorschriften, waarvan ontheffing wordt verleend, het oog
hebben.
4. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de beslissing op een verzoek als
bedoeld in het eerste lid, doet Onze Minister daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.
5. De verlening van de verklaring, bedoeld in het tweede lid, en de verlening van ontheffing, bedoeld in
het eerste lid, worden geacht voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene
wet bestuursrecht deel uit te maken van de beschikking waarop zij betrekking hebben.
Artikel 7a
1. Onze Minister kan met het oog op duurzaam bouwen in een bijzonder geval het bevoegd gezag
toestaan door hem voorgestelde nadere voorschriften op te leggen ter voldoening aan de technische
voorschriften omtrent bouwen, gegeven bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld
in artikel 2, eerste lid. Dit toestaan kan ook betrekking hebben op door het bevoegd gezag voorgestelde,
uit het oogpunt van milieu op te leggen technische voorschriften omtrent bouwen, waarin een algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet voorziet. Een verzoek van het bevoegd
gezag geschiedt mede aan de hand van een door Onze Minister ter beschikking gesteld formulier. Het
verzoek, alsmede de daarbij voorgestelde op te leggen voorschriften zijn gemotiveerd en van een
toelichting voorzien.
2. Onze Minister beslist binnen acht weken na ontvangst van een verzoek om toestemming. Hij kan die
beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen. Indien toestemming wordt verleend, geldt die
toestemming alleen voor het geval waarop het verzoek betrekking heeft. Aan een toestemming kunnen
voorschriften worden verbonden.
3. De toestemming op een verzoek van het bevoegd gezag is van rechtswege verleend indien Onze
Minister:
a. niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek een beslissing op dat verzoek heeft genomen,
b. niet binnen acht weken na ontvangst van het verzoek heeft besloten de beslissing op dat verzoek te
verdagen, of
c. niet binnen de termijn waarmee de beslissing op het verzoek is verdaagd, een beslissing op dat
verzoek heeft genomen.
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Deze verlening van toestemming wordt aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Hoofdstuk IV. Algemene bepalingen in geval van verontreiniging van de bodem
Artikel 28
1. Degene die voornemens is de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge
waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, doet van dat voornemen
melding bij gedeputeerde staten van de betrokken provincie.
2. Bij de melding, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende gegevens verstrekt:
a. de resultaten van onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van de bodem;
b. de resultaten van nader onderzoek, indien dat is uitgevoerd;
c. het tijdstip waarop met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, zal worden aangevangen;
d. indien verontreinigd grondwater zal worden onttrokken, de bestemming van dat grondwater;
e. indien verontreinigde bodem zal worden afgegraven, de bestemming van de grond en of de
verontreinigde grond zal worden gereinigd of geïmmobiliseerd;
f. indien de verontreinigde bodem geheel of gedeeltelijk niet zal worden gereinigd, wordt tevens een
beoordeling van de reinigbaarheid of de immobiliseerbaarheid van de verontreinigde grond overgelegd.
3. In afwijking van het tweede lid, worden bij een melding als bedoeld in het eerste lid, waarbij een
verontreiniging wordt verminderd of verplaatst uitsluitend door het onttrekken van grondwater als
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet, waarvoor:
a. een vergunning is vereist op grond van artikel 6.4 van de Waterwet, en de onttrekking geschiedt ten
behoeve van een bodemenergiesysteem,
b. een vergunning is vereist krachtens verordening van een waterschap, of
c. krachtens de Waterwet een melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag, bedoeld in die wet,
de in het vierde lid bedoelde gegevens verstrekt.
4. Bij een melding, bedoeld in het derde lid, worden de volgende gegevens verstrekt:
a. het tijdstip waarop de onttrekking van verontreinigd grondwater volgens voornemen zal aanvangen en
de voorgenomen duur van deze onttrekking;
b. de bestemming van het grondwater;
c. gegevens waaruit blijkt dat de onttrekking van het grondwater en indien van toepassing het terug
brengen van dat grondwater het belang van de bescherming van de bodem niet schaadt, en
d. een afschrift van de aanvraag van die vergunning dan wel van die melding aan het bevoegd gezag,
bedoeld in die wet.
5. Een melding als bedoeld in het eerste lid kan achterwege blijven, indien de betrokkene redelijkerwijs
kan aannemen dat de sanering of de handeling waarop zijn voornemen betrekking heeft geen geval van
ernstige verontreiniging betreft en tevens vaststaat:
1°. dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond of verontreinigd grondwater 50 kubieke meter
onderscheidenlijk 1000 kubieke meter niet te boven gaat, of
2°. dat uit de aard van de in het eerste lid bedoelde handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt
verplaatst en na verplaatsing wordt teruggebracht.
§ 2. Bevoegdheden bij ernstige verontreiniging of aantasting van de bodem ten gevolge van een
ongewoon voorval
Artikel 39
1. Indien een geval van ernstige verontreiniging wordt vermoed gaat de melding, bedoeld in artikel 28,
voor zover dit niet reeds ingevolge dat artikel is vereist, tevens vergezeld van de resultaten van het nader
onderzoek alsmede, indien het voornemen bestaat de bodem te saneren, van de resultaten van het
saneringsonderzoek en van een saneringsplan, dat in ieder geval inhoudt:
a. een nadere beschrijving van de wijze waarop de sanering zal worden uitgevoerd, waarbij is
aangegeven hoe aan artikel 38, eerste lid, zal worden voldaan;
b. een beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden beoogd,
waaronder mede begrepen een nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die met de sanering
zal worden bereikt;
c. indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft: een beschrijving van beperkingen
in het gebruik van de bodem of maatregelen die naar verwachting nodig zijn in het belang van de
bescherming van de bodem, alsmede een indicatie van de kosten van die maatregelen;
d. een begroting van de kosten van de sanering en een overzicht van de daarvoor beschikbare middelen;
e. indien de verontreinigde grond zal worden afgegraven of het verontreinigde grondwater zal worden
onttrokken, de bestemming van die grond onderscheidenlijk dat grondwater;
f. indien verontreinigde grond binnen het geval van de verontreiniging wordt verplaatst, een beschrijving
van de omstandigheden waaronder dit gebeurt;
g. het tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn uitgevoerd;
h. indien de verontreiniging zich kan verspreiden en de saneringsmaatregelen zich uitstrekken over een
periode van drie jaar of meer:
1°. een overzicht van de tussentijds beoogde effecten, en de tijdstippen waarop gedeputeerde staten
schriftelijk worden geïnformeerd omtrent de effecten van de getroffen maatregelen en in hoeverre deze
overeenstemmen met de beoogde effecten;
2°. een beschrijving van een andere methode om de beoogde effecten, bedoeld onder b, te bereiken, voor
het geval de in het saneringsplan opgenomen methode niet tot die effecten zou leiden.
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Provinciale staten kunnen nadere regels stellen omtrent de gegevens die in het saneringsplan worden
opgenomen.
2. Het saneringsplan behoeft de instemming van gedeputeerde staten, die slechts met het plan instemmen
indien door de daarin beschreven sanering naar hun oordeel wordt voldaan aan het bij of krachtens
artikel 38 bepaalde. Gedeputeerde staten kunnen hun instemming aan het plan onthouden, indien niet is
voldaan aan het bepaalde bij of krachtens het eerste lid. Zij beslissen hierover binnen vijftien weken na
de indiening van het saneringsplan. Zij kunnen deze termijn binnen zes weken na de datum van
ontvangst van de melding verlengen met ten hoogste vijftien weken. Met de uitvoering van het
saneringsplan kan worden begonnen nadat gedeputeerde staten met dat plan hebben ingestemd of die
instemming van rechtswege is verleend. Aan de instemming kunnen voorschriften worden verbonden.
De instemming is van rechtswege verleend, indien gedeputeerde staten niet binnen de
instemmingstermijn van vijftien weken of voor de afloop van de termijn waarmee is verlengd een
beslissing hebben genomen. Een instemming van rechtswege wordt aangemerkt als een besluit in de zin
van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 39d
1. Indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven en in het verslag, bedoeld in
artikel 39c, is aangegeven dat maatregelen als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, onder f, noodzakelijk
zijn, wordt tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de toezending van dat verslag door degene die de
bodem heeft gesaneerd een nazorgplan ingediend waarin die maatregelen worden beschreven. Het
nazorgplan bevat tevens een begroting van de kosten van de maatregelen en, voor zover naast
maatregelen ook beperkingen in het gebruik van de bodem noodzakelijk zijn, een beschrijving van deze
beperkingen.
3. Het nazorgplan behoeft de instemming van gedeputeerde staten, die slechts met het nazorgplan
instemmen indien de daarin opgenomen beperkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen naar
hun oordeel voldoende zijn om er voor te zorgen dat de verontreiniging die na de sanering is
achtergebleven niet zal leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de bodem zoals beschreven in
het verslag op grond van artikel 39c, eerste lid, onder b. Met de uitvoering van het nazorgplan kan
worden begonnen nadat gedeputeerde staten met dat plan hebben ingestemd of die instemming van
rechtswege is verleend. Aan de instemming kunnen voorschriften worden verbonden. De instemming is
van rechtswege verleend, indien gedeputeerde staten niet binnen de termijn van zes maanden na
ontvangst van het nazorgplan een beslissing hebben genomen. Een instemming van rechtswege wordt
aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 28,
zevende lid, is van overeenkomstige toepassing voor wat betreft de instemming met het nazorgplan.
§ 3b. Bijzondere bepalingen inzake een gebiedsgerichte aanpak
Artikel 55e
1. Het plan, bedoeld in artikel 55d, eerste lid, wordt vastgesteld door:
a. het bestuursorgaan dat voornemens is het verzoek, bedoeld in artikel 55c, eerste lid, te doen, of
b. gedeputeerde staten, indien zij voornemens zijn ambtshalve een besluit te nemen als bedoeld in artikel
55c, eerste lid.
2. Het plan bevat ten minste de volgende gegevens:
a. de doelstellingen van de gebiedsgerichte aanpak binnen het beheergebied alsmede de maatregelen die
ter verwezenlijking hiervan worden genomen;
b. de termijn waarbinnen deze doelstellingen zullen worden verwezenlijkt;
c. een beschrijving van het onderzoek dat is verricht met het oog op het opstellen van het plan;
d. de wijze waarop het plan past binnen relevante ruimtelijke en waterplannen;
e. een begroting van de kosten van de sanering en een overzicht van de daarvoor beschikbare middelen;
f. de wijze waarop belemmeringen voor een doelmatige gebiedsgerichte aanpak zullen worden
weggenomen, alsmede de wijze waarop met gedeputeerde staten zal worden samengewerkt indien het
plan niet door gedeputeerde staten wordt vastgesteld, en
g. de verontreinigingen in het diepere grondwater, bedoeld in artikel 55g.
3. In het plan wordt rekening gehouden met de gevolgen van de gebiedsgerichte aanpak voor terreinen
die daarvan geen onderdeel uitmaken, en worden zo nodig voorzieningen opgenomen om mogelijk voor
die terreinen optredende gevolgen te monitoren alsmede maatregelen om alsdan in te grijpen.
4. Op de voorbereiding van het plan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Hoofdstuk V. Vrijstelling en ontheffing
Artikel 65
1. Bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 kan bepaald
worden dat bij de maatregel aangewezen bestuursorganen, in gevallen waarin het belang van de
bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet, op daartoe strekkend verzoek ontheffing kunnen
verlenen van bij de maatregel aangegeven verboden en verplichtingen. Indien als bestuursorgaan niet
een orgaan van het Rijk is aangewezen, wordt bij een beschikking met betrekking tot een ontheffing de
ingevolge artikel 1.2 van de Wet milieubeheer vastgestelde provinciale milieuverordening in acht
genomen.
2. Een bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid geldt niet met betrekking tot inrichtingen waarvoor een
omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist.
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3. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan de ontheffing kunnen voorschriften
worden verbonden. De beperkingen en voorschriften worden gesteld in het belang van de bescherming
van de bodem.
4. Bij een maatregel als bedoeld in het eerste lid kunnen ter uitvoering van een voor Nederland
verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie
regels worden gesteld met betrekking tot de gevallen waarin een ontheffing kan worden verleend en de
voorschriften of beperkingen, die in ieder geval aan een ontheffing dienen te worden verbonden.
5. Op de voorbereiding van een beschikking op een verzoek om verlening van een ontheffing zijn
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van
toepassing, tenzij bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11
anders is bepaald.
Artikel 66
1. Beperkingen waaronder een ontheffing is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden,
kunnen in het belang van de bescherming van de bodem worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.
Indien geen beperkingen of voorschriften zijn gesteld kan zulks in dat belang alsnog geschieden.
2. Een ontheffing kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien:
a. een aan de ontheffing verbonden voorschrift niet wordt nageleefd;
b. zulks noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de bodem.
3. Op de voorbereiding van een beschikking op een verzoek van de houder van een ontheffing tot
wijziging van daaraan verbonden voorschriften of beperkingen waaronder zij is verleend en op de
voorbereiding van andere beschikkingen krachtens het eerste lid en van beschikkingen krachtens het
tweede lid, onder b, zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer van toepassing, tenzij bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 6
tot en met 11 anders is bepaald.
4. Indien de ontheffing betrekking heeft op een bodemenergiesysteem, is artikel 8, derde lid, van
overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk III. Opheffing privaatrechtelijke belemmeringen
Artikel 5
Wanneer voor de aanleg, de instandhouding of het gebruik van een werk ten behoeve van de
landsverdediging duurzaam of tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van onroerende zaken en indien
hetzij toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht niet mogelijk is, hetzij de toepassing van die
wet naar het oordeel van Onze Minister ontoelaatbare vertraging voor die aanleg, die instandhouding of
dat gebruik mede zou brengen, kan ieder die enig recht heeft ten aanzien van die zaken, behoudens recht
op schadevergoeding, worden verplicht te gedogen, dat zodanig werk wordt aangelegd, in stand
gehouden of gebruikt, indien naar het oordeel van Onze Minister de belangen van de rechthebbenden
redelijkerwijze onteigening niet vorderen en in het gebruik van de zaken gerekend met de
omstandigheden niet meer belemmering wordt gebracht dan redelijkerwijze voor de aanleg, de
instandhouding of het gebruik van het werk nodig is.
Artikel 6
1.Een verplichting tot gedogen, als bedoeld in artikel 5, wordt opgelegd door Onze Minister.
2.Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.
Artikel 4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, in het belang van de bevordering van de
deugdelijkheid voor het doel waarvoor meststoffen zijn bestemd, alsmede in het belang van de
bescherming van de bodem, het verhandelen van meststoffen worden verboden indien deze meststoffen
niet voldoen aan de bij of krachtens die maatregel gestelde eisen met betrekking tot:
a. de hoedanigheid, de aard, de gehalten aan bepaalde stoffen en verdere samenstelling, het gewicht en
de verpakking van meststoffen;
b. de benaming, de gebruiksaanwijzing en andere vermeldingen voor meststoffen;
c. de wijze waarop de vermeldingen van meststoffen worden aangebracht.
Deze eisen kunnen verschillend worden vastgesteld afhankelijk van het gebruiksdoel van de
desbetreffende meststof.
Artikel 38
1.Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het bij of krachtens deze wet bepaalde.
2.Onze Minister kan ontheffing verlenen van het bij of krachtens deze wet bepaalde.
3.Aan de vrijstelling of de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.
Artikel 43
1.Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van:
a. een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 4, 6, 11, vierde lid, 16, 32, 33 en 76,
eerste lid,
b. een ministeriële regeling als bedoeld in de artikelen 10, 11, vijfde lid, en 12, derde lid, en
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c. een besluit als bedoeld in artikel 38, eerste en tweede lid, houdende vrijstelling of ontheffing van het
bepaalde bij of krachtens artikel 4, 5, 6, 7, 14, 16, 19, 20, eerste lid, 21, 26, 32 of 33.2
2.Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door eenieder.
3.Onze Minister geeft toepassing aan de in het eerste lid genoemde afdeling.
Artikel 2
1. Provinciale staten wijzen de gebieden aan die als zeer kwetsbaar gebied worden aangemerkt.
Artikel 2a
1. Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt voorbereid door gedeputeerde staten met
toepassing van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.
2. Bij de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, plegen gedeputeerde staten in
ieder geval overleg met de lokale en regionale organisaties op het terrein van natuur en landbouw die
naar het oordeel van gedeputeerde staten representatief zijn alsmede met de colleges van burgemeester
en wethouders van de gemeenten waartoe het gebied waarop het besluit betrekking heeft, behoort.
3. Een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, gaat vergezeld van een of meer kaarten waarop de
begrenzing van de zeer kwetsbare gebieden nauwkeurig wordt aangegeven.
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4. Indien de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur of van een beschermd gebied als bedoeld in
artikel 10, eerste lid, of artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gewijzigd,
wijzigen provinciale staten het in artikel 2, eerste lid, bedoelde besluit, voor zover dat noodzakelijk is
om te voldoen aan artikel 2. Op de wijziging van het besluit zijn het eerste tot en met derde lid van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 62
1. Onteigening van onroerende zaken of rechten ten behoeve van aanleg, het herstel, versterking of
onderhoud van waterkeringen of bouw van militaire verdedigingswerken, heeft plaats uit kracht van een
koninklijk besluit, de Raad van State gehoord.
2. Onder de onteigening van onroerende zaken of rechten ten behoeve van waterkeringen, bedoeld in het
eerste lid, wordt mede begrepen de onteigening voor de aanleg en verbetering van de in dat lid bedoelde
werken en rechtstreeks daaruit voortvloeiende bijkomende voorzieningen ter uitvoering van:
a. een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
b. een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is
afgeweken;
c. een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening.
Artikel 72a
1. Onteigening van wegen, bruggen, bermen, bermslooten en kanalen, alsmede daarop rustende zakelijke
rechten als in artikel 4 bedoeld, en onteigening voor aanleg en verbetering van wegen, bruggen,
spoorwegwerken, kanalen, – waaronder begrepen onteigening voor aanleg en verbetering van werken ter
uitvoering van een tracébesluit als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Tracéwet – havenwerken,
werken ten behoeve van de bestrijding van de verontreiniging van oppervlaktewateren en terreinen en
werken ten behoeve van verbetering of verruiming van rivieren kan geschieden uit kracht van een door
Ons, den Raad van State gehoord, genomen besluit.
2. Onder de onteigening, bedoeld in het eerste lid, wordt mede begrepen de onteigening voor de aanleg
en verbetering van de in dat lid bedoelde werken en rechtstreeks daaruit voortvloeiende bijkomende
voorzieningen ter uitvoering van:
a. een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
b. een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is
afgeweken;
c. een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening.
Artikel 77
1. Onteigening, bedoeld in deze titel kan plaatsvinden:
1°. ten behoeve van de uitvoering van of ter handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een
bestemmingsplan of een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van de Wet ruimtelijke
ordening;
2°. ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan, dan wel een plan van werken, geen bouwwerken
zijnde, of een plan van werkzaamheden voor het opheffen van ernstig achterstallig onderhoud in het
belang van de volkshuisvesting, mits een hierop betrekking hebbend besluit op grond van artikel 13 van

Toelichting HW: Boven is als voorbeeld alleen artikel 4 opgenomen.
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Tracéwet

de Woningwet dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder
dwangsom wegens overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 1a, 1b, 7b of 13 van de
Woningwet onherroepelijk is geworden;
3°. ten behoeve van de uitvoering van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het geldende
bestemmingsplan is afgeweken;
Artikel 6
1. Onze Minister geeft kennis van het ontwerp van de structuurvisie met overeenkomstige toepassing
van artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Hij zendt het ontwerp aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, de betrokken bestuursorganen en, voor zover van toepassing, de beheerder van de
landelijke spoorweg.
2. De artikelen 3:11, 3:14, 3:15, eerste lid, 3:16 en 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht
door een ieder.
Artikel 11
1. Op de voorbereiding van het tracébesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing, met dien verstande dat zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht door een ieder.
2. Bij de voorbereiding van het tracébesluit betrekt Onze Minister de betrokken bestuursorganen van
gemeenten, provincies en waterschappen.
3. Onze Minister zendt het ontwerp-tracébesluit aan:
a. de betrokken bestuursorganen;
b. de beheerder van de spoorweg, indien het betrekking heeft op een landelijke spoorweg.
Artikel 13
1. Voor het gebied dat is begrepen in een tracébesluit geldt het tracébesluit als voorbereidingsbesluit als
bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening. Voor zover het tracébesluit geldt als
voorbereidingsbesluit, is artikel 3.7, vijfde en zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening niet van
toepassing. Het tracébesluit geldt niet meer als voorbereidingsbesluit indien voor het in de eerste volzin
bedoelde gebied een bestemmingsplan in overeenstemming met het tracébesluit van kracht is geworden.
3. Artikel 3.3, eerste tot en met derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is niet van
toepassing op aanvragen om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet ter uitvoering van het tracébesluit.
4. Voor zover het tracébesluit en het bestemmingsplan of de beheersverordening niet met elkaar in
overeenstemming zijn, geldt het tracébesluit als omgevingsvergunning waarbij ten behoeve van een
project van nationaal belang met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt
afgeweken. Bij die toepassing van artikel 2.10 van die wet wordt onder het bestemmingsplan of
beheersverordening mede het tracébesluit begrepen.
5. Voor zover een bestemmingsplan, een beheersverordening of een ander besluit voor de uitvoering van
werken of werkzaamheden een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist, geldt zodanige eis niet
voor de uitvoering van werken of werkzaamheden ter uitvoering van het tracébesluit in het gebied dat is
begrepen in een tracébesluit.
6. Indien ter uitvoering van het tracébesluit handelingen worden verricht waarvoor krachtens artikel 15
van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit is vereist, is dat artikel niet van toepassing.
7. De artikelen 19d en 19kc van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn niet van toepassing op
handelingen waarop het tracébesluit betrekking heeft. Indien die handelingen de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied als bedoeld in die wet kunnen
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor dat gebied, zijn de artikelen 19j, eerste tot en
met derde lid en vijfde lid, en 19kd van die wet en het krachtens artikel 19kb, eerste lid, van die wet
bepaalde, van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van een tracébesluit.
8. Artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is niet van toepassing op handelingen
waarop het tracébesluit betrekking heeft. Indien die handelingen in een beschermd natuurmonument als
bedoeld in artikel 16, eerste lid, van die wet plaatsvinden, of daarbuiten in de gevallen, bedoeld in het
vierde lid van dat artikel, en de handelingen schadelijk kunnen zijn voor de waarden, bedoeld in het
eerste lid van dat artikel, betrekt Onze Minister bij de besluitvorming over het tracébesluit het belang
van bescherming van de waarden van het beschermde natuurmonument.
9. Artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 is niet van toepassing op de vaststelling van het
tracébesluit indien de handelingen waarop het tracébesluit betrekking heeft, zijn opgenomen in een
beheerplan als bedoeld in artikel 19a of 19b van die wet, of in het programma op grond van artikel 19kh,
vijfde lid, en die handelingen overeenkomstig dat plan worden uitgevoerd.
10. De gemeenteraad stelt binnen een jaar nadat het tracébesluit onherroepelijk is geworden een
bestemmingsplan of een beheersverordening als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening overeenkomstig
het tracébesluit vast. Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in het
tracébesluit kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpplan.
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11. Indien het bestemmingsplan nog niet in overeenstemming is met het tracébesluit, verleent het college
van burgemeester en wethouders aan degenen die inzage verlangen in dat plan tevens inzage in het
tracébesluit.
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Artikel 14
1. Onze Minister kan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing laten bij de
voorbereiding van een besluit tot wijziging van een tracébesluit waartegen beroep aanhangig is, indien
het een wijziging van ondergeschikte aard betreft.
2. Het wijzigingsbesluit als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld uiterlijk tien dagen voor de
zitting, die plaatsvindt ten behoeve van de beoordeling van het bestreden besluit.
Artikel 18
1. Onze Minister zendt het tracébesluit aan de betrokken bestuursorganen en, indien het tracébesluit
betrekking heeft op een landelijke spoorweg, aan de beheerder van de spoorweg.
2. De terinzagelegging geschiedt tevens ten kantore van de betrokken bestuursorganen.
Artikel 20
2. Onze Minister bevordert een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de
vergunning en en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een
tracébesluit.
3. Onze Minister kan van de andere betrokken bestuursorganen de medewerking vorderen, die voor het
welslagen van de coördinatie nodig is. Die bestuursorganen verlenen de van hen gevorderde
medewerking.
4. Op de voorbereiding van de in het tweede lid bedoelde besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat:
a. de ontwerpen van de besluiten binnen een door Onze Minister te bepalen termijn worden toegezonden
aan Onze Minister, die zorg draagt voor de in artikel 3:13, eerste lid, van die wet bedoelde toezending;
b. Onze Minister ten aanzien van de ontwerpen van de besluiten gezamenlijk toepassing kan geven aan
de artikelen 3:11, eerste lid, en 3:12 van die wet;
c. zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht door een ieder;
d. in afwijking van artikel 3:18 van die wet de besluiten worden genomen binnen een door Onze
Minister te bepalen termijn;
e. de besluiten onverwijld worden toegezonden aan Onze Minister.
5. Artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is niet van toepassing op aanvragen om
een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van die
wet ter uitvoering van het tracébesluit.
Artikel 21
1. De opdrachtgever laat voorafgaand aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en voor een kabelbaanvergunning, door een daartoe bevoegde keuringsinstantie een
veiligheidsanalyse uitvoeren als omschreven in bijlage III van de richtlijn.
Artikel 22
1. Een aanvraag voor een kabelbaanvergunning wordt gelijktijdig ingediend met de aanvraag voor een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 21, eerste lid voor de desbetreffende installatie. Onze
Minister bevordert een gecoördineerde voorbereiding en inhoudelijke afstemming van beide vergunning
en. Burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente verlenen de daarvoor benodigde
medewerking.
Afdeling 3.1. Bepalingen omtrent de inhoud van het bestemmingsplan
Artikel 3.1
1. De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer
bestemmingsplannen vast, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van
de in het plan begrepen grond wordt aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden
gegeven. Deze regels betreffen in elk geval regels omtrent het gebruik van de grond en van de zich daar
bevindende bouwwerken. Deze regels kunnen tevens strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van in
het plan opgenomen bestemmingen, met dien verstande dat deze regels ten aanzien van
woningbouwcategorieën uitsluitend betrekking hebben op percentages gerelateerd aan het plangebied.
2. De bestemming van gronden, met inbegrip van de met het oog daarop gestelde regels, wordt binnen
een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, telkens
opnieuw vastgesteld.
3. Telkens indien de gemeenteraad van oordeel is dat de in het bestemmingsplan aangewezen
bestemmingen en de met het oog daarop gegeven regels in overeenstemming zijn met een goede
ruimtelijke ordening, kan hij, in afwijking van het tweede lid, besluiten tot verlenging van de periode
van tien jaar, genoemd in dat lid, met tien jaar. In aanvulling op artikel 3:42 van de Algemene wet
bestuursrecht plaatsen burgemeester en wethouders de kennisgeving van het besluit tot verlenging tevens
in de Staatscourant en voorts geschiedt deze langs elektronische weg.
4. Indien niet voor het verstrijken van de periode van tien jaar, genoemd in het tweede of het derde lid,
de raad onderscheidenlijk opnieuw een bestemmingsplan heeft vastgesteld dan wel een
verlengingsbesluit heeft genomen, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van rechten terzake van na
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dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het
bestemmingsplan.
5. Van overschrijding van de in het tweede lid bedoelde periode doen burgemeester en wethouders
schriftelijk mededeling. Zij leggen deze mededeling bij het bestemmingsplan waarin de bestemming van
de grond laatstelijk is aangewezen, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Artikel 3:12, eerste
lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. Van de terinzagelegging
wordt tevens mededeling gedaan in de Staatscourant en voorts langs elektronische weg.
Afdeling 3.2. Bepalingen omtrent de procedure van het bestemmingsplan
Artikel 3.7
1. De gemeenteraad kan verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.
2. Bij het voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het geldt en met ingang van welke dag
het in werking treedt.
3. Om te voorkomen dat een bij het voorbereidingsbesluit aangewezen gebied minder geschikt wordt
voor de verwezenlijking van de daaraan bij het plan te geven bestemming, kan artikel 3.3
overeenkomstig worden toegepast.
4. Om te voorkomen dat een bij een voorbereidingsbesluit aangewezen gebied minder geschikt wordt
voor de verwezenlijking van een daaraan bij het plan te geven bestemming, kan bij het besluit tevens
worden bepaald dat het verboden is het gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te
wijzigen. Hierbij kan mede worden bepaald dat binnen de bij het voorbereidingsbesluit te geven regels
bij een omgevingsvergunning van het verbod kan worden afgeweken.
5. Een voorbereidingsbesluit vervalt, indien niet binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding
daarvan een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage is gelegd.
6. Een voorbereidingsbesluit vervalt tevens op het moment waarop het bestemmingsplan ter
voorbereiding waarvan het besluit is genomen, in werking treedt.
7. Een voorbereidingsbesluit wordt bekendgemaakt door terinzagelegging van dit besluit. Artikel 3:42
van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. Van het voorbereidingsbesluit wordt tevens
mededeling gedaan in de Staatscourant en voorts langs elektronische weg.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de vormgeving,
inrichting en beschikbaarstelling van het voorbereidingsbesluit.
Artikel 3.8
1. Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing, met dien verstande dat:
a. de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, tevens in de Staatscourant wordt geplaatst en
voorts langs elektronische weg geschiedt, en het ontwerp-besluit met de hierbij behorende stukken
tevens langs elektronische weg wordt beschikbaar gesteld;
b. de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelijktijdig met de daar bedoelde plaatsing langs
elektronische weg wordt toegezonden aan die diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de
behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn, aan de betrokken waterschapsbesturen en aan
de besturen van bij het plan een belang hebbende gemeenten;
c. indien in het ontwerp gronden zijn aangewezen waarvan de bestemming in de naaste toekomst voor
verwezenlijking in aanmerking komt, kennisgeving tevens geschiedt aan diegenen die in de
basisregistratie kadaster staan vermeld als eigenaar van die gronden of als beperkt gerechtigde op die
gronden;
d. door een ieder zienswijzen omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren kunnen worden
gebracht;
e. de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn van terinzageligging beslist omtrent vaststelling
van het bestemmingsplan.
Afdeling 3.2a. Bepalingen omtrent de procedure van wijziging of uitwerking van een
bestemmingsplan
Artikel 3.9a
1. Op de voorbereiding van een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat de kennisgeving bedoeld in artikel
3:12 van die wet, tevens langs elektronische weg geschiedt, dat het ontwerpbesluit met de hierbij
behorende stukken tevens langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld, dat burgemeester en
wethouders binnen acht weken na afloop van de termijn van terinzageligging omtrent de uitwerking of
wijziging besluiten. Op het besluit tot vaststelling van een wijziging of uitwerking van een
bestemmingsplan is artikel 3.8, derde lid, van overeenkomstige toepassing.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de afwijzing van een aanvraag om een wijziging of uitwerking
van een bestemmingsplan vast te stellen.
3. Tot een afwijzing als bedoeld in het tweede lid besluiten burgemeester en wethouders zo spoedig
mogelijk, doch in elk geval binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.
4. Een besluit tot vaststelling van een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Artikel 3.31
1.In door de gemeenteraad met toepassing van artikel 3.30 aangewezen gevallen bevorderen
burgemeester en wethouders een gecoördineerde voorbereiding van de bij of krachtens dat artikel
aangeduide besluiten. Burgemeester en wethouders kunnen andere bestuursorganen verzoeken de
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medewerking te verlenen, die voor het welslagen van de coördinatie nodig is. Met het oog hierop zendt
een bestuursorgaan dat bevoegd is op een aanvraag voor een dergelijk besluit te beslissen hun onverwijld
een afschrift van die aanvraag.
2.Ten aanzien van aanvragen als bedoeld in het eerste lid, zijn burgemeester en wethouders mede
bevoegd deze in te dienen bij de bevoegde bestuursorganen.
3.Op de voorbereiding van besluiten, bedoeld in het eerste lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat:
a. de kennisgevingen, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, tevens worden gedaan in de Staatscourant en
voorts langs elektronische weg;
b. burgemeester en wethouders ten aanzien van de ontwerpen van de besluiten gezamenlijk toepassing
kunnen geven aan artikel 3:11, eerste lid, van die wet en de kennisgevingen, bedoeld in artikel 3:12 van
die wet voor verschillende onderwerpen kunnen samenvoegen in een kennisgeving, die door
burgemeester en wethouders wordt gedaan;
c. de ontwerpen van besluiten binnen een door burgemeester en wethouders in overeenstemming met het
desbetreffend bevoegd gezag te bepalen termijn worden toegezonden aan burgemeester en wethouders,
die zorg dragen voor de in artikel 3:13, eerste lid, van die wet bedoelde toezending;
d. zienswijzen door een ieder naar voren kunnen worden gebracht;
e. in afwijking van artikel 3:18 van die wet de besluiten worden genomen binnen een door burgemeester
en wethouders in overeenstemming met het desbetreffend bevoegd gezag te bepalen termijn;
f. de besluiten onverwijld worden toegezonden aan burgemeester en wethouders;
g. burgemeester en wethouders beslissen over de toepassing van artikel 3:18, tweede lid, van die wet;
h. de in artikel 3:44 van die wet bedoelde toezending tevens geschiedt aan burgemeester en wethouders.
Afdeling 4.1. Algemene regels en aanwijzingen van de provincie
Artikel 4.2
1.Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken,
kunnen gedeputeerde staten aan de gemeenteraad een aanwijzing geven om binnen een daarbij te
bepalen termijn een bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften
omtrent de inhoud van dat bestemmingsplan.
2.Er wordt niet overgegaan tot toepassing van het eerste lid dan na overleg met burgemeester en
wethouders en niet eerder dan vier weken nadat provinciale staten in kennis zijn gesteld van het
voornemen tot het nemen van het besluit.
3.Bij het toepassen van het eerste lid kunnen gedeputeerde staten tevens verklaren dat een
bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid door de gemeente wordt voorbereid. Artikel 3.7 is van
overeenkomstige toepassing. Een door gedeputeerde staten vastgesteld voorbereidingsbesluit wordt
gelijkgesteld met een door de gemeenteraad vastgesteld voorbereidingsbesluit.
4.Op de voorbereiding van een besluit tot aanwijzing als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De kennisgeving van het ontwerp-besluit en van het besluit
tot aanwijzing geschiedt tevens langs elektronische weg.
5.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven over de vormgeving,
inrichting en beschikbaarstelling van de aanwijzing.
Afdeling 4.2. Algemene regels en aanwijzingen van het rijk
Artikel 4.4
1.Indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kan
Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister:
a. een gemeenteraad een aanwijzing geven binnen een daarbij te bepalen termijn een bestemmingsplan
vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften omtrent de inhoud van dat
bestemmingsplan;
b. provinciale staten een aanwijzing geven binnen een daarbij te bepalen termijn van ten hoogste zes
maanden toepassing te geven aan artikel 4.1;
c. gedeputeerde staten een aanwijzing geven binnen een daarbij te bepalen termijn van ten hoogste drie
maanden toepassing te geven aan artikel 4.2.
2.Er wordt niet overgegaan tot toepassing van het eerste lid, dan na overleg met burgemeester en
wethouders onderscheidenlijk gedeputeerde staten en niet eerder dan vier weken nadat de Tweede
Kamer der Staten-Generaal in kennis is gesteld van het voornemen tot het nemen van het besluit.
3.Bij de toepassing van het eerste lid kan Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in
overeenstemming met Onze Minister, tevens verklaren dat een bestemmingsplan als bedoeld in het
eerste lid door de gemeente wordt voorbereid. Artikel 3.7, eerste tot en met zevende lid, is van
overeenkomstige toepassing. Bij de vormgeving en beschikbaarstelling van het voorbereidingsbesluit
wordt overeenkomstige toepassing gegeven aan de krachtens artikel 3.7, achtste lid, gestelde regels. Een
door Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister
vastgesteld voorbereidingsbesluit wordt gelijkgesteld met een door de gemeenteraad vastgesteld
voorbereidingsbesluit.
4.Op de voorbereiding van een besluit tot aanwijzing als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De kennisgeving van het ontwerp-besluit en van het besluit
tot aanwijzing geschiedt tevens langs elektronische weg.
5.De bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur gegeven regels, bedoeld in artikel 4.2, vijfde
lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
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Hoofdstuk 6. Financiële bepalingen
Afdeling 6.4. Grondexploitatie
Artikel 6.12
1. De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.
2. In afwijking van het eerste lid kan de gemeenteraad bij een besluit tot vaststelling van een
bestemmingsplan, een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of naar aanleiding van een
omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of 3°, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt
afgeweken besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, in bij algemene maatregel van bestuur
aangegeven gevallen of indien:
a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of de vergunning begrepen gronden
anderszins verzekerd is;
b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°,
onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en
c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid,
onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.
3. Met betrekking tot een omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid alsmede bij een besluit tot
vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, kan de gemeenteraad
de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, delegeren aan burgemeester en wethouders.
4. Een exploitatieplan wordt gelijktijdig bekendgemaakt met het bestemmingsplan of de wijziging,
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, waarop het betrekking heeft. Een beslissing omtrent een exploitatieplan
die betrekking heeft op een omgevingsvergunning wordt tegelijk met die vergunning bekendgemaakt.
5. De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden van aangrenzende gemeenten een
intergemeentelijk exploitatieplan vaststellen. Burgemeester en wethouders van deze gemeenten leggen
het vastgestelde plan gelijktijdig ter inzage. In afwijking van artikel 3.8, derde lid, vangt de in dat lid
genoemde termijn aan na vaststelling van het exploitatieplan door alle betrokken gemeenteraden.
Artikel 6.14
1. Op de voorbereiding van een exploitatieplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing, met dien verstande dat de kennisgeving tevens geschiedt aan degenen die in de kadastrale
registratie staan vermeld als eigenaar van gronden in het exploitatiegebied en voorts langs elektronische
weg geschiedt.
2. Burgemeester en wethouders delen binnen vier weken nadat een exploitatieplan is vastgesteld, de
eigenaren van de gronden in het exploitatiegebied schriftelijk mede dat een exploitatieplan is
vastgesteld. Zij doen tevens mededeling van de terinzagelegging en de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld en voorts geschiedt de kennisgeving langs elektronische weg. In afwijking van artikel
3:1, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht zijn op een besluit tot vaststelling van een
exploitatieplan de artikelen 3:40, 3:42, 3:43, 3:44 en 3:45 en afdeling 3.7 van die wet van toepassing.
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Bijlage 1 Oorspronkelijke opgave van wet- en regelgeving dd. 19 november
2014 (www.overheid.nl, zoekwoord ‘vergunning’)
Wetten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Mijnbouwwet (217 artikelen) 77 relevante elementen
Wet milieubeheer (580 artikelen) 52 relevante elementen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (112 artikelen) 37 relevante elementen
Kernenergiewet (89 artikelen) 25 relevante elementen
Natuurbeschermingswet 1998 (117 artikelen) 25 relevante elementen
Drank- en Horecawet (57 artikelen) 24 relevante elementen
Waterwet (154 artikelen) 24 relevante elementen
Wet luchtvaart (352 artikelen) 21 relevante elementen
Wet bescherming Antarctica (43 artikelen) 20 relevante elementen
Wet wegvervoer goederen (48 artikelen) 19 relevante elementen
Wet personenvervoer 2000 (162 artikelen) 18 relevante elementen
Huisvestingswet (91 artikelen) [Regeling vervalt per 01-01-2015] 17 relevante
elementen
Huisvestingswet 2014 [Regeling treedt in werking per 01-01-2015] 15 relevante
elementen
Monumentenwet 1988 (65 artikelen) 15 relevante elementen
Ontgrondingenwet (33 artikelen) 14 relevante elementen
Spoorwegwet (112 artikelen) 14 relevante elementen
Wet lokaal spoor (3 artikelen) 10 relevante elementen
Elektriciteitswet 1998 (168 artikelen) 9 relevante elementen
Gaswet (152 artikelen) 9 relevante elementen
Invoeringswet Waterwet (67 artikelen) 9 relevante elementen
Flora- en faunawet (133 artikelen) 8 relevante elementen
Wet explosieven voor civiel gebruik (31 artikelen) 7 relevante elementen
Wijzigingswet Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer)
(14 artikelen) 7 relevante elementen
Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (65 artikelen) 6 relevante
elementen
Warmtewet (39 artikelen) 6 relevante elementen
Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen (9 artikelen) 6 relevante elementen
Wet op de lijkbezorging (105 artikelen) 6 relevante elementen
Luchtvaartwet (71 artikelen) 5 relevante elementen
Wet vervoer binnenvaart (24 artikelen) [Regeling vervallen per 01-07-2009] 5
relevante elementen
Woningwet (109 artikelen) 5 relevante elementen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 (565 artikelen) 4 relevante elementen
Wedervergeldingswet zeescheepvaart (20 artikelen) 4 relevante elementen
Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (26 artikelen) 4 relevante elementen
Wet beheer rijkswaterstaatswerken (22 artikelen) 4 relevante elementen
Wet bodembescherming (125 artikelen) 4 relevante elementen
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (74 artikelen) 4 relevante elementen
Wet vervoer over zee (36 artikelen) 4 relevante elementen
Wet wettelijke aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen (29 artikelen) 4
relevante elementen
Belemmeringenwet Landsverdediging (17 artikelen) 3 relevante elementen
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (323 artikelen) 3 relevante elementen
Landbouwwet (31 artikelen) 3 relevante elementen
Meststoffenwet (66 artikelen) 3 relevante elementen
Wet ammoniak en veehouderij (13 artikelen) 3 relevante elementen
Wet belastingen op milieugrondslag (70 artikelen) 3 relevante elementen
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (69 artikelen) 3 relevante elementen
Wet houdende uitbreiding toepassingsgebied Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot
de exclusieve economische zone (5 artikelen) 3 relevante elementen
Schepenwet (82 artikelen) 2 relevante elementen
Leegstandwet (13 artikelen) 2 relevante elementen
Onteigeningswet (118 artikelen) 2 relevante elementen
Tijdelijke wet ambulancezorg (21 artikelen) [Regeling vervalt per 01-01-2018] 2
relevante elementen
Tracéwet (35 artikelen) 2 relevante elementen
Vervoersnoodwet (22 artikelen) 2 relevante elementen
Wegenverkeerswet 1994 (333 artikelen) 2 relevante elementen
Wet behoud scheepsruimte 1939 (11 artikelen) 2 relevante elementen
Wet kabelbaaninstallaties (44 artikelen) 2 relevante elementen
Wet ruimtelijke ordening (86 artikelen) 2 relevante elementen
Wet verbod pelsdierhouderij (12 artikelen) 2 relevante elementen
Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (30 artikelen) 2 relevante
Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire
luchthavens) (24 artikelen) 2 relevante elementen
Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (diverse wijzigingen m.b.t. luchtvaart)
(8 artikelen) 2 relevante elementen
Wrakkenwet (13 artikelen) 2 relevante elementen
Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart (37 artikelen) 1 relevant element
Rijkswet Vaarplicht (10 artikelen) 1 relevant element
Burgerlijk Wetboek Boek 1 (494 artikelen) 1 relevant element
Burgerlijk Wetboek Boek 3 (304 artikelen) 1 relevant element
Burgerlijk Wetboek Boek 8 (840 artikelen) 1 relevant element
Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen (7 artikelen) 1 relevant element
Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (16 artikelen) 1
relevant element
Spoorwegwet 1875 (53 artikelen) 1 relevant element
Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische
stoffen (REACH) (12 artikelen) 1 relevant element
Vaarplichtwet (30 artikelen) 1 relevant element
Verenwet (48 artikelen) 1 relevant element
Wet aansprakelijkheid kernongevallen (33 artikelen) 1 relevant element
Wet beschikbaarheid goederen (14 artikelen) 1 relevant element
Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (19 artikelen) 1 relevant
element
Wet geluidhinder (95 artikelen) 1 relevant element
Wet geurhinder en veehouderij (16 artikelen) 1 relevant element
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (24 artikelen) 1
relevant element
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (40 artikelen) 1 relevant element
Wet voorkoming misbruik chemicaliën (8 artikelen) 1 relevant element
Wetboek van Strafrecht (741 artikelen) 1 relevant element
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Wijzigingswet Drank- en Horecawet (6 artikelen) 1 relevant element
Wijzigingswet Grondwaterwet (algemene regels voor het onttrekken van grondwater)
(3 artikelen) 1 relevant element
84. Wijzigingswet Grondwaterwet, enz. (infiltraties) (4 artikelen) 1 relevant element
85. Wijzigingswet Huisvestingswet (3 artikelen) [Regeling vervalt per 01-01-2015] 1
relevant element
86. Wijzigingswet Huisvestingswet, enz. (integratie van de woonwagen- en
woonschepenregelgeving) (13 artikelen) [Regeling vervalt per 01-01-2015] 1 relevant
element
87. Wijzigingswet Interimwet ammoniak en veehouderij (verlenging; einde legalisering)
(3 artikelen) 1 relevant element
88. Wijzigingswet Ontgrondingenwet (6 artikelen) 1 relevant element
89. Wijzigingswet Tracéwet (eerste tranche) (9 artikelen) 1 relevant element
90. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en
algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen;
handhaving) (24 artikelen) 1 relevant element
91. Wijzigingswet Wet beheer rijkswaterstaatswerken, enz. (rijksrivieren) (6 artikelen) 1
relevant element
92. Wijzigingswet Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste
fase) (9 artikelen) 1 relevant element
93. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (4 artikelen) 1
relevant element
94. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen) (12 artikelen) 1 relevant element
95. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalwater) (7 artikelen) 1 relevant element
96. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (herziening EG-richtlijn handel in
broeikasgasemissierechten) (6 artikelen) 1 relevant element
97. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (intrekking handel in NOx-emissierechten)
(6 artikelen) 1 relevant element
98. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (structuur beheer afvalstoffen) (19 artikelen) 1
relevant element
99. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (Verdere invulling van hoofdstuk 9)
(10 artikelen) 1 relevant element
100. Wijzigingswet Wet verontreiniging oppervlaktewateren (zuivering van stedelijk
afvalwater en toekenning bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot
vergunningverlening) (7 artikelen) 1 relevant element
101. Wijzigingswet Wgr-plus (21 artikelen) 1 relevant element
102. Wijzigingswet Woningwet, enz. (verbetering naleving, handhaafbaarheid en
handhaving bouwregelgeving) (13 artikelen) 1 relevant element
82.
83.

AMvB's en andere Koninklijke Besluiten
103. Besluit

genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 [Regeling treedt in
werking op nader te bepalen tijdstip] 85 relevante elementen
104. Mijnbouwbesluit (206 artikelen) 39 relevante elementen
105. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (50 artikelen) 38 relevante
elementen
106. Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen
(56 artikelen) 37 relevante elementen
107. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (56 artikelen) 36 relevante elementen
108. Activiteitenbesluit milieubeheer (618 artikelen) 30 relevante elementen
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109. Besluit
110. Besluit
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personenvervoer 2000 (111 artikelen) 29 relevante elementen
emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (69 artikelen) [Regeling vervalt
per 01-01-2016] 27 relevante elementen
111. Besluit stralingsbescherming (150 artikelen) 27 relevante elementen
112. Stortbesluit bodembescherming (25 artikelen) 24 relevante elementen
113. Waterbesluit (80 artikelen) 24 relevante elementen
114. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (40 artikelen) 19 relevante
elementen
115. Besluit strategische goederen (34 artikelen) 16 relevante elementen
116. Besluit beheer winningsafvalstoffen (19 artikelen) 13 relevante elementen
117. Besluit omgevingsrecht (77 artikelen) 13 relevante elementen
118. Besluit militaire luchthavens (38 artikelen) 12 relevante elementen
119. Besluit vergoedingen Kernenergiewet (16 artikelen) 11 relevante elementen
120. Bouwbesluit 2012 (388 artikelen) 11 relevante elementen
121. Vuurwerkbesluit (113 artikelen) 11 relevante elementen
122. Besluit archeologische monumentenzorg (29 artikelen) 9 relevante elementen
123. Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (36 artikelen) 8 relevante elementen
124. Tramwegreglement (92 artikelen) 8 relevante elementen
125. Besluit lozen buiten inrichtingen (78 artikelen) 7 relevante elementen
126. Speelautomatenbesluit 2000 (22 artikelen) 7 relevante elementen
127. Besluit bescherming Antarctica (10 artikelen) 6 relevante elementen
128. Besluit externe veiligheid transportroutes [Regeling treedt in werking op nader te
bepalen tijdstip] 6 relevante elementen
129. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (23 artikelen) 6 relevante
elementen
130. Huisvestingsbesluit (11 artikelen) [Regeling vervalt per 01-01-2015] 6 relevante
elementen
131. Besluit houders van dieren (159 artikelen) 5 relevante elementen
132. Besluit inzamelen afvalstoffen (17 artikelen) 5 relevante elementen
133. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers (5 artikelen) 5 relevante
elementen
134. Zeebrievenbesluit van Curaçao en Sint Maarten (47 artikelen) 4 relevante elementen
135. Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder (8 artikelen) 4 relevante elementen
136. Besluit ontgrondingen in rijkswateren (10 artikelen) 4 relevante elementen
137. Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (12 artikelen) 4 relevante elementen
138. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers (6 artikelen) 4 relevante
elementen
139. Besluit algemene regels milieu mijnbouw (69 artikelen) 3 relevante elementen
140. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (7 artikelen) 3 relevante elementen
141. Besluit lozing afvalwater huishoudens (24 artikelen) 3 relevante elementen
142. Besluit spoorweginfrastructuur (13 artikelen) 3 relevante elementen
143. Besluit toezicht accountantsorganisaties (51 artikelen) 3 relevante elementen
144. Besluit wegvervoer goederen (9 artikelen) 3 relevante elementen
145. Infiltratiebesluit bodembescherming (6 artikelen) 3 relevante elementen
146. Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen (63 artikelen) 3
relevante elementen
147. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag (24 artikelen) 3 relevante
elementen
148. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (32 artikelen) 3 relevante elementen
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149. Besluit

aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud
overgaan op de gemeente Lelystad en bepaling van de voorwaarden en tijdstippen van
overgang (16 artikelen) 3 relevante elementen
150. Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud
overgaan op de gemeente Noordoostpolder (12 artikelen) 3 relevante elementen
151. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (93 artikelen) 2 relevante elementen
152. Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen (23 artikelen) 2
relevante elementen
153. Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (39 artikelen) 2 relevante
elementen
154. Besluit bodemkwaliteit (78 artikelen) 2 relevante elementen
155. Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (26 artikelen) 2 relevante elementen
156. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 (9 artikelen) 2 relevante
elementen
157. Besluit externe veiligheid inrichtingen (27 artikelen) 2 relevante elementen
158. Besluit geluidhinder (66 artikelen) 2 relevante elementen
159. Besluit hernieuwbare energie vervoer (17 artikelen) 2 relevante elementen
160. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken (6 artikelen) 2 relevante elementen
161. Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 (5 artikelen) 2 relevante elementen
162. Besluit leveringszekerheid Gaswet (7 artikelen) 2 relevante elementen
163. Besluit LPG-tankstations milieubeheer (4 artikelen) 2 relevante elementen
164. Scheepvaartreglement Eemsmonding (42 artikelen) 2 relevante elementen
165. Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 (61 artikelen) 2 relevante elementen
166. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol (13 artikelen) 2
relevante elementen
167. Warenwetbesluit Doorstraalde waren (15 artikelen) 2 relevante elementen
168. Warmtebesluit (13 artikelen) 2 relevante elementen
169. Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de
invoering van de Wet op de accijns) (11 artikelen) 2 relevante elementen
170. Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud
overgaan op de gemeente Dronten (11 artikelen) 2 relevante elementen
171. Schepenbesluit 2004 (76 artikelen) 1 relevant element
172. Besluit beheer autowrakken (26 artikelen) 1 relevant element
173. Besluit beheer en schadebestrijding dieren (15 artikelen) 1 relevant element
174. Besluit bestrijding schadelijke organismen (25 artikelen) 1 relevant element
175. Besluit burgerluchthavens (26 artikelen) 1 relevant element
176. Besluit detectie radioactief besmet schroot (11 artikelen) 1 relevant element
177. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (79 artikelen) 1 relevant element
178. Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten (11 artikelen) 1 relevant element
179. Besluit inrichting landelijk gebied (35 artikelen) 1 relevant element
180. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele
gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (6 artikelen) 1 relevant
element
181. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (21 artikelen) 1 relevant element
182. Besluit milieueffectrapportage (8 artikelen) 1 relevant element
183. Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (7 artikelen) 1 relevant element
184. Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (4 artikelen) [Regeling vervallen per 0101-2008] 1 relevant element
185. Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen (6 artikelen) 1 relevant element
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186. Besluit
187. Besluit
188. Besluit
189. Besluit
190. Besluit
191. Besluit
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ruimtelijke ordening (71 artikelen) 1 relevant element
saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994 (7 artikelen) 1 relevant element
spoorverkeer (48 artikelen) 1 relevant element
SUWI (67 artikelen) 1 relevant element
vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 (5 artikelen) 1 relevant element
zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
(31 artikelen) 1 relevant element
192. Binnenvaartbesluit (55 artikelen) 1 relevant element
193. Distributiekostenbesluit 1973 (7 artikelen) 1 relevant element
194. Invoeringsbesluit Waterwet (37 artikelen) 1 relevant element
195. Luchthavenindelingbesluit Schiphol (9 artikelen) 1 relevant element
196. Metroreglement (77 artikelen) [Regeling vervalt per 01-12-2015] 1 relevant element
197. Reglement voor de binnenvisserij 1985 (19 artikelen) 1 relevant element
198. Reglement zee- en kustvisserij 1977 (12 artikelen) 1 relevant element
199. Uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen (4 artikelen) 1 relevant element
200. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (22 artikelen)
1 relevant element
201. Uitvoeringsbesluit EG-verordening ozonlaagafbrekende stoffen (15 artikelen) 1
relevant element
202. Warenwetbesluit drukapparatuur (48 artikelen) 1 relevant element
203. Warenwetbesluit retributies levensmiddelen (20 artikelen) 1 relevant element
204. Warenwetbesluit Verpakte waters (20 artikelen) 1 relevant element
205. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale huursector, enz. (afstemming op de
Huursubsidiewet) (4 artikelen) 1 relevant element
206. Wijzigingsbesluit Besluit brood- of banketbakkerijen milieubeheer, enz.
(voorschriften brengen van bedrijfsafvalwater in een voorziening voor de inzameling
en het bedrijfsafvaltransport van afvalwater) (17 artikelen) 1 relevant element
207. Wijzigingsbesluit Besluit detectie radioactief besmet schroot, enz. (Wijzigingswet
Kernenergiewet (vereenvoudiging bevoegd gezag, invoering verplichting tot
financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen)) (9 artikelen) 1 relevant
element
208. Wijzigingsbesluit Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de
luchtverontreiniging, enz. (6 artikelen) 1 relevant element
209. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet
milieugevaarlijke stoffen (5 artikelen) 1 relevant element
210. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet
milieugevaarlijke stoffen (2) (5 artikelen) 1 relevant element
211. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet
milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure
introductie in het milieu) (3 artikelen) 1 relevant element
212. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet
milieugevaarlijke stoffen (regels inzake de doelbewuste introductie van genetisch
gemodificeerde organismen in het milieu) (3 artikelen) 1 relevant element
213. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke
regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met
ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en
leemten) (11 artikelen) 1 relevant element
214. Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
(uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen) (3 artikelen) 1 relevant element
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215. Wijzigingsbesluit

Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981 (3 artikelen) 1 relevant

element
216. Wijzigingsbesluit

Mijnbouwbesluit (wijziging in bevoegd gezag ten aanzien van
kalksteengroeven) (3 artikelen) 1 relevant element
217. Wijzigingsbesluit Rijksreglement ontgrondingen (3 artikelen) 1 relevant element
218. Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud
overgaan op de gemeente Dronten (2) (10 artikelen) 1 relevant element
219. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (2 artikelen) 1 relevant element

Ministeriële regelingen (Overige ministeriële regelingen)
220. Regeling omgevingsrecht (76 artikelen) 47 relevante elementen
221. Uitvoeringsregeling visserij (101 artikelen) 29 relevante elementen
222. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800

MHz
(46 artikelen) 24 relevante elementen
223. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
(48 artikelen) 20 relevante elementen
224. Mijnbouwregeling (184 artikelen) 19 relevante elementen
225. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met
bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep (20 artikelen) 17 relevante
elementen
226. Regeling luchtvaartvertoningen (42 artikelen) 16 relevante elementen
227. Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ (92 artikelen) 16 relevante elementen
228. Waterregeling (60 artikelen) 16 relevante elementen
229. Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen (16 artikelen)
12 relevante elementen
230. Activiteitenregeling milieubeheer (437 artikelen) 9 relevante elementen
231. Besluit tot beperking toegankelijkheid gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet
1998, gelegen binnen de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de
Raan (11 artikelen) [Regeling vervalt per 01-01-2016] 7 relevante elementen
232. Regeling aquacultuur (89 artikelen) 7 relevante elementen
233. Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 (15 artikelen) 6 relevante elementen
234. Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen (23 artikelen) 5 relevante
elementen
235. Regeling indienststelling spoorvoertuigen (32 artikelen) 5 relevante elementen
236. Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer (10 artikelen) 5 relevante
elementen
237. Regeling wegvervoer goederen (20 artikelen) 5 relevante elementen
238. Uitvoeringsregeling zeevisserij (149 artikelen) 5 relevante elementen
239. Regeling aanvraag vergunning ruimtevaartactiviteiten en registratie (7 artikelen) 4
relevante elementen
240. Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming (28 artikelen) 4 relevante
elementen
241. Besluit beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex art. 20 Nbwet Natura 2000gebied Waddenzee en Noordzeekustzone (12 artikelen) 3 relevante elementen
242. Regeling eenmalig project herintroductie otters (13 artikelen) 3 relevante elementen
243. Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (27 artikelen) 3 relevante elementen
244. Regeling windenergie op zee 2009 (14 artikelen) 3 relevante elementen
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245. Besluit
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toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk (3 artikelen) 2 relevante
elementen
246. Planningsbesluit PCI’s en ICD’s (4 artikelen) 2 relevante elementen
247. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (20 artikelen) 2 relevante
elementen
248. Regeling Bouwbesluit 2012 (35 artikelen) 2 relevante elementen
249. Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (11 artikelen) 2 relevante
elementen
250. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
(8 artikelen) 2 relevante elementen
251. Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (9 artikelen) 2
relevante elementen
252. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land (41 artikelen) 2 relevante elementen
253. Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten (70 artikelen)
2 relevante elementen
254. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (189 artikelen) 2 relevante elementen
255. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieuinvesteringen 2009 (5 artikelen) [Regeling vervalt per 01-01-2019] 1 relevant element
256. Bekendmaking beleidswijziging rondvluchtvergunningen ex art. 16b van de
Luchtvaartwet (2 artikelen) 1 relevant element
257. Beschikking aanwijzing gemeente Enschede als vestigingsplaats casino (2 artikelen) 1
relevant element
258. Beschikking aanwijzing gemeente Utrecht als vestigingsplaats speelcasino
(2 artikelen) 1 relevant element
259. Beschikking verlening vrijstelling luchtvervoersvergunning sportvliegers (2 artikelen)
1 relevant element
260. Besluit goedkeuring tariefschorsing Alaskakoolvis (2 artikelen) 1 relevant element
261. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (7 artikelen) 1
relevant element
262. Besluit onafhankelijke adviescommissie en raad voor praktijktoepassing
brandveiligheidsvoorschriften (19 artikelen) 1 relevant element
263. Binnenvaartregeling (177 artikelen) 1 relevant element
264. Gedeeltelijke onttrekking traverse Zuid-Willemsvaart aan openbare scheepvaart
(1 artikelen) 1 relevant element
265. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer (6 artikelen) 1 relevant element
266. Investeringsimpuls LNG-vulpunten binnenvaart (3 artikelen) 1 relevant element
267. Landbouwkwaliteitsregeling 2007 (24 artikelen) 1 relevant element
268. Mandaatbesluit directeur Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (6 artikelen) 1 relevant
element
269. Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën 2006 (4 artikelen) 1 relevant
element
270. Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 (92 artikelen) 1 relevant element
271. Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen
(4 artikelen) 1 relevant element
272. Regeling autoloze zondag bij oliecrisis [Regeling treedt in werking op nader te
bepalen tijdstip] 1 relevant element
273. Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling (4 artikelen)
1 relevant element
274. Regeling bodemkwaliteit (89 artikelen) 1 relevant element
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275. Regeling compensatie schade luchtvaartmaatschappijen

11 tot en met 14 september

2001 (10 artikelen) 1 relevant element
Sint Maartense tarieven Schepenwet (34 artikelen) 1 relevant
element
277. Regeling Curaçaose en Sint Maartense tarieven vissersvaartuigen (13 artikelen) 1
relevant element
278. Regeling dierlijke producten (64 artikelen) 1 relevant element
279. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad (24 artikelen) 1 relevant element
280. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart
(10 artikelen) 1 relevant element
281. Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (11 artikelen) 1
relevant element
282. Regeling Europese afvalstoffenlijst (12 artikelen) 1 relevant element
283. Regeling gegevens buitenlandse betrekkingen vergunninghouder interlandelijke
adoptie (2 artikelen) 1 relevant element
284. Regeling gegevensuitwisseling ACM en ministers (21 artikelen) 1 relevant element
285. Regeling geurhinder en veehouderij (6 artikelen) 1 relevant element
286. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (51 artikelen) 1 relevant element
287. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
(5 artikelen) 1 relevant element
288. Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie (6 artikelen) 1 relevant element
289. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer (5 artikelen) 1
relevant element
290. Regeling grenswaarden voor asbest (5 artikelen) 1 relevant element
291. Regeling groenprojecten 2010 (14 artikelen) 1 relevant element
292. Regeling implementatie richtlijn nr. 2009/71/Euratom inzake nucleaire veiligheid
(9 artikelen) 1 relevant element
293. Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005 (5 artikelen) 1
relevant element
294. Regeling kostenverhaal energie (5 artikelen) 1 relevant element
295. Regeling luchtverkeersdienstverlening (38 artikelen) 1 relevant element
296. Regeling personeel veiligheidsregio’s (3 artikelen) 1 relevant element
297. Regeling risico’s zware ongevallen 1999 (18 artikelen) 1 relevant element
298. Regeling tarieven Plantenziektenwet (57 artikelen) 1 relevant element
299. Regeling tarieven scheepvaart 2005 (90 artikelen) 1 relevant element
300. Regeling tarieven Schepenwet 1999 (41 artikelen) 1 relevant element
301. Regeling tarieven vissersvaartuigen 1999 (13 artikelen) 1 relevant element
302. Regeling toegankelijkheid van het openbaar vervoer (18 artikelen) 1 relevant element
303. Regeling vaststelling LFNP (6 artikelen) 1 relevant element
304. Regeling veiling benzinestations langs rijkswegen (29 artikelen) 1 relevant element
305. Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 (7 artikelen) 1 relevant element
306. Regeling vluchtuitvoering (14 artikelen) 1 relevant element
307. Subsidieregeling restauratieprojecten 2012 (13 artikelen) [Regeling vervalt per 08-112017] 1 relevant element
308. Tijdelijke subsidieregeling restauratie speciale projecten (14 artikelen) [Regeling
vervalt per 01-01-2015] 1 relevant element
309. Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag (29 artikelen) 1 relevant element
310. Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010
(6 artikelen) 1 relevant element
276. Regeling Curaçaose en
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311. Voorschriften

m.b.t. verzoeken om ontheffing bepalingen in de Wet verontreiniging
zeewater (9 artikelen) 1 relevant element
312. Vrijstellingsregeling LVR (11 artikelen) 1 relevant element
313. Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven
(6 artikelen) 1 relevant element
314. Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008
(31 artikelen) 1 relevant element
315. Warmteregeling (10 artikelen) 1 relevant element
316. Wijziging Beschikking totalisator 1998 (4 artikelen) 1 relevant element
317. Wijziging van de Regeling Rijksvoorkeurswoningen 1989 (3 artikelen) 1 relevant
element
318. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (3 artikelen) 1 relevant element
319. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren (3 artikelen) 1 relevant element
320. Wijzigingsregeling Waterregeling [Regeling treedt in werking per 01-01-2015] 1
relevant element
321. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2012.1; vrijstelling watervergunningplicht
voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang ten aanzien van
waterstaatswerken in beheer bij het Rijk) (4 artikelen) 1 relevant element
322. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2014.1; bestandsformaten aanvraag
watervergunning) (3 artikelen) 1 relevant element
323. Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van
kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie) (4 artikelen) 1
relevant element
34
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