
van informatie, 
b. over de wijze van beschikbaar stellen van informatie uit besluiten en 

andere rechtsfiguren op grond van deze wet die niet is aangewezen op 
grond van artikel 20.26, eerste lid. 

c. ter uitvoering van deze afdeling,voor zover de artikelen 20.21 tot en 
met 20.29 daarin niet voorzien. 

JI 

Hoofdstuk 22 komt te luiden: 

HOOFDSTUK 22 OVERGANGSRECHT 

AFDELING 22.1 OVERGANGSFASE 

§ 22.1.1 Van omgevingsplan met tijdelijk deel tot omgevingsplan 

Artikel 22.1 (tijdelijk deel omgevingsplan) 

In deze afdeling wordt onder het tijdelijke deel van het omgevingsplan 
verstaan het deel van het omgevingsplan dat bestaat uit: 

a. de besluiten, bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, van de Invoeringswet 
Omgevingswet, 

b. de regels waarvoor op grond van artikel 22.2, eerste lid, is bepaald 
dat ze tijdelijk deel uitmaken van het omgevingsplan. 

Artikel 22.2 (omgevingsplanregels van rijkswege) 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat regels 
die voor de inwerkingtreding van deze wet bij of krachtens de wet waren 
gesteld of daaraan gelijkwaardige regels al dan niet tijdelijk deel uitmaken 
van het omgevingsplan. 

2. Bij een besluit tot vaststelling of wijziging van een omgevingsplan 
kunnen die regels worden gewijzigd. 

Artikel 22.3 (omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4) 

Een omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 wordt niet eerder dan de 
dag waarop deze wet in werking treedt overeenkomstig artikel 3:44, eerste 
lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. 

Artikel 22.4 (regels verordeningen in omgevingsplan) 

Aan de verplichting tot vaststelling van een omgevingsplan, bedoeld in 
artikel 2.4, wordt uiterlijk op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip 
voldaan. Tot dat tijdstip zijn artikel 122 van de Gemeentewet en de 
artikelen 28 en 34, eerste lid, tweede zin, van de Wet algemene regels 
herindeling niet van toepassing. Vanaf dat tijdstip worden regels over de 
fysieke leefomgeving waarvoor dat op grond van artikel 2.7, eerste lid, is 
bepaald, alleen nog in het omgevingsplan opgenomen. 

Artikel 22.5 (wettelijke verplichtingen omgevingsplan) 

1. Uiterlijk tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt voor het 
tijdelijke deel van het omgevingsplan niet de verplichting op grond van 
artikel 4.2, eerste lid, dat de regels zijn gesteld met het oog op een 
evenwichtige toedeling van functies aan locaties, 
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2. Uiterlijk tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip geldt niet de 
verplichting op grond van artikel 4.17 over het in overeenstemming 
brengen van het omgevingsplan met omgevingsvergunningen voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 

3. Het in het eerste en tweede lid bedoelde tijdstip kan voor verschil-
lende gevallen verschillend worden vastgesteld. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, zo nodig in afwijking 
van het eerste of tweede lid, nadere regels worden gesteld met het oog op 
een goede uitvoering van de verplichtingen, bedoeld in die leden. 

5. Voor het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 
22.1, onder a, geldt niet de verplichting van artikel 140 van de Gemeen-
tewet tot het in geconsolideerde vorm beschikbaar stellen. 

Artikel 22.6 (nieuwe regels omgevingsplan ter vervanging 
tijdelijk deel omgevingsplan) 

1. Bij de vaststelling van een omgevingsplan kunnen de voor een locatie 
geldende regels die zijn opgenomen in een besluit als bedoeld in artikel 
4.6, eerste lid, onder a, b, c, f, g, h, i, j, k of I, van de Invoeringswet 
Omgevingswet niet gedeeltelijk worden gewijzigd of vervangen. 

2. Bij de vaststelling van een omgevingsplan worden de regels gesteld 
die nodig zijn voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties 
als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, met dien verstande dat regels over de 
fysieke leefomgeving die daarvoor nodig zijn en die zijn opgenomen in 
een gemeentelijke verordening, tot een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip niet in het omgevingsplan hoeven te worden opgenomen. 

Artikel 22.7 (beroep) 

Bij het beroep tegen een omgevingsplan kunnen geen beroepsgronden 
worden aangevoerd die betrekking hebben op regels die uitvoering geven 
aan een onherroepelijk besluit tot aanwijzing van: 

a. een monument of archeologisch monument als gemeentelijk 
monument of provinciaal monument, 

b. een gemeentelijk of provinciaal beschermd stads- of dorpsgezicht. 

§ 22.1.2 De toepassing van in een verordening of het tijdelijke deel van 
het omgevingsplan opgenomen regels 

Artikel 22.8 (omgevingsvergunning gemeentelijke verordening) 

Voor zover op grond van een bepaling in een gemeentelijke verordening 
een vergunning of ontheffing is vereist voor een geval waarin regels over 
de fysieke leefomgeving op grond van artikel 2.7, eerste lid, alleen in het 
omgevingsplan mogen worden opgenomen, geldt een zodanige bepaling 
als een verbod om zonder omgevingsvergunning een activiteit te 
verrichten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a. 

Artikel 22.9 (aanwijzing onderdelen voor verwezenlijking in de 
naaste toekomst) 

Op een in het tijdelijke deel van het omgevingsplan aangewezen 
onderdeel als bedoeld in artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
waarvan verwezenlijking in de naaste toekomst nodig wordt geacht blijft 
het oude recht van toepassing, uiterlijk tot vijf jaar na de dag met ingang 
waarvan die aanwijzing geldt. 
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Artikel 22.10 (binnenplanse bevoegdheid om af te wijken) 

In het tijdelijke deel van het omgevingsplan opgenomen regels als 
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening 
gelden als regels als bedoeld in artikel 5.21, tweede lid, onder a. 

Artikel 22.11 (binnenplanse bevoegdheid tot stellen van nadere 
eisen) 

Een in het tijdelijke deel van het omgevingsplan opgenomen 
bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in artikel 3.6, 
eerste lid, onder d, van de Wet ruimtelijke ordening over in dat deel van 
het plan omschreven onderwerpen of onderdelen geldt als een 
bevoegdheid tot het stellen van nnaatwerkvoorschriften in het 
omgevingsplan over daarbij aangewezen onderwerpen als bedoeld in 
artikel 4.5, eerste lid. 

Artikel 22.12 (uitsluiting gebruik afwijkbevoegdheid bestem-
mingsplan) 

Als in het tijdelijke deel van een omgevingsplan op grond van artikel 
3.6a van de Wet ruimtelijke ordening is uitgesloten dat van dat plan voor 
een bepaalde termijn kan worden afgeweken met een omgevingsver-
gunning, geldt die bepaling als een verbod om voor een termijn van ten 
hoogste tien jaar een activiteit te verrichten. 

Artikel 22.13 (geen schadeveroorzakend besluit) 

1. Een omgevingsvergunning die wordt verleend op grond van een 
regel in het tijdelijke deel als bedoeld in artikel 22.1, eerste lid, aanhef en 
onder a, van het omgevingsplan geldt niet als schadeveroorzakend besluit 
als bedoeld in artikel 15.1, tweede lid. 

2. Een onherroepelijk besluit tot aanwijzing van: 
a. een monument of archeologisch monument als gemeentelijk 

monument of provinciaal monument, 
b. een gemeentelijk of provinciaal beschermd stads- of dorpsgezicht, 
c. een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, 
waarvan de inhoud wordt opgenomen in een omgevingsplan geldt niet 

als schadeveroorzakend besluit als bedoeld in artikel 15.1, eerste lid, 
aanhef en onder c. 

§ 22.1.3 Overige bepalingen 

Artikel 22.14 (regels waterschapsverordening van rijkswege) 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat regels 
die voor de inwerkingtreding van deze wet bij of krachtens een andere wet 
waren gesteld of daaraan gelijkwaardige regels al dan niet tijdelijk deel 
uitmaken van de waterschapsverordening. 

2. Bij een besluit tot vaststelling of wijziging van een waterschapsveror-
dening kunnen die regels worden gewijzigd. 

Artikel 22.15 (regels verordeningen in waterschapsverordening) 

Aan de verplichting tot vaststelling van een waterschapsverordening, 
bedoeld in artikel 2.5, wordt uiterlijk op een bij koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip voldaan. Tot dat tijdstip is artikel 59 van de Water-
schapswet niet van toepassing. Vanaf dat tijdstip worden regels over de 
fysieke leefomgeving waarvoor dat op grond van artikel 2.7, eerste lid, is 
bepaald, alleen nog in de waterschapsverordening opgenomen. 
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Artikel 22.16 (overgangsfase projectbesluit) 

1. Uiterlijk tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip hoeft een 
projectbesluit niet te voldoen aan artikel 5.52, eerste lid. Voor zover een 
projectbesluit in strijd is met het omgevingsplan, geldt het als een 
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 

2. Voor zover een projectbesluit geldt als een omgevingsvergunning 
voor een omgevingsplanactiviteit, hoeft het omgevingsplan niet eerder 
dan op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met die vergunning in 
overeenstemming te zijn gebracht. 

3. In het omgevingsplan worden geen regels gesteld die in strijd zijn 
met een projectbesluit als bedoeld in het eerste lid. De artikelen 4.19a, 
derde tot en met vijfde lid, en 5.53a, tweede tot en met vierde lid, zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 22.17 (einde overgangsfase) 

Deze afdeling vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

JJ 

Artikel 23.2 komt te luiden: 

Artikel 23.2 (doorwerking wijzigingen Europese verordeningen, 
richtlijnen en besluiten in Nederlands recht) 

Een wijziging van een verordening, richtlijn of besluit als bedoeld in 
artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
waarnaar bij of krachtens deze wet wordt verwezen, gaat voor de 
toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen gelden met 
ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet 
zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt 
bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld. 

JK 

Artikel 23.3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onder b, wordt «bedoeld in de Wet belastingen op 
milieugrondslag» vervangen door: bedoeld in artikel 1 van de Wet 
belastingen op milieugrondslag. 

2. In het derde lid, onder h, wordt «voor zover het omgevingswaarden 
betreft» vervangen door: als het gaat om omgevingswaarden. 

3. In het vierde lid wordt «wanneer het afwijkingen betreft» vervangen 
door: als het gaat om afwijkingen. 

4. In het zevende en achtste lid wordt «Onze Minister» vervangen door: 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

JL 

In het opschrift van artikel 23.4 wordt «internetpublicatie» vervangen 
door: publieksparticipatie. 

JM 

In artikel 23.5, derde en vierde lid, wordt «Onze betrokken Minister» 
vervangen door: Onze Minister die het aangaat. 
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