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Leeswijzer 

Dit document geeft een overzicht in tabelvorm van de bestaande wetten, besluiten en ministeriële regelingen die met de komst van het 

Omgevingswetstelsel worden gewijzigd of ingetrokken. Hierbij vormt het onderstaande schematische overzicht van de verschillende sporen in 

het Omgevingswetstelsel het uitgangspunt.  

 

In het zogenoemde hoofdspoor van het Omgevingswetstelsel wordt geen wet- en regelgeving gewijzigd of ingetrokken. Dit gebeurt wel in het 

invoeringsspoor en in de vier aanvullingssporen.  

 

De tabellen op de volgende pagina’s zijn niet gesorteerd per invoerings- of aanvullingsspoor, maar per soort wetgeving die wordt 

gewijzigd/ingetrokken. Eerst volgt het overzicht van de wetten die zijn gewijzigd c.q. ingetrokken, daarna volgt het overzicht van de gewijzigde 

en ingetrokken besluiten en als laatste is een overzicht van de gewijzigde en ingetrokken ministeriële regelingen opgenomen.  

 

De  eerste twee kolommen in de tabellen hebben steeds betrekking op de gewijzigde wet- en regelgeving, de derde en de vierde kolom hebben 

betrekking op de ingetrokken wet- en regelgeving. De artikelnummers die achter de betreffende wetten, besluiten en regelingen worden 

genoemd, zijn de artikelen waarin kan worden teruggevonden wat er wijzigt of waarin de intrekking is opgenomen. 

 

De kleuren in de tabellen komen overeen met die in het schematisch overzicht van het Omgevingswetstelsel hieronder. 

Voor printen van dit document wordt in verband met de leesbaarheid van de tabellen papierformaat A3 geadviseerd.  
 

 

Schematisch overzicht van het Omgevingswetstelsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit overzicht gebruikte versies van de wetten, besluiten en regelingen in het Omgevingswetstelsel 

 

Wetten Besluiten Regelingen

Invoeringswet Omgevingswet 12-02-2020 Invoeringsbesluit Omgevingswet 16-09-2020 Invoeringsregeling Omgevingswet 01-12-2020

Aanvullingswet geluid Ow 19-02-2020 Aanvullingsbesluit geluid Ow 09-12-2020 Aanvullingsregeling geluid Ow 19-03-2021

Aanvullingswet bodem Ow 19-02-2020 Aanvullingsbesluit bodem Ow 27-11-2020 Aanvullingsregeling bodem Ow 27-05-2021

Aanvullingswet grondeigendom Ow 14-03-2020 Aanvullingsbesluit grondeigendom Ow 07-12-2020 Aanvullingsregeling grondeigendom Ow 29-06-2021

Aanvullingswet natuur Ow 08-07-2020 Aanvullngsbesluit natuur Ow 16-12-2020 Aanvullngsregeling natuur Ow 09-06-2021

Ow 

Ob 

Bal 

Bbl 

Bkl 

Or 

Aw geluid Ab Ar 

Aw bodem Ab Ar 

Aw grond-

eigendom 
Ab Ar 

Aw natuur Ab Ar 

Iw 

Ib 

Ir 

BRUIDSSCHAT 

Hoofdspoor Invoeringsspoor Aanvullingssporen 
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Gewijzigde en ingetrokken wetten 

als gevolg van het Ow stelsel 
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Gewijzigde wetten op grond van Invoeringswet Ow

(hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken wetten op grond van Invoeringswet Ow

(hoofdstuk 3, artikel 3.1)

Wet Artikel Wet Artikel

Algemene douanewet 2.1 Belemmeringenwet Landsverdediging 3.1, sub a

Algemene wet bestuursrecht 2.2 Belemmeringenwet Privaatrecht 3.1, sub b

Burgerlijk wetboek 5 2.3 Crisis- en Herstelwet 3.1, sub c

Burgerlijk wetboek 6 2.3 Interimwet stad- en milieubenadering 3.1, sub d

Burgerlijk wetboek 7 2.3 Ontgrondingenwet 3.1, sub e

Coördinatiewet uitzonderingstoestanden 2.4 Planwet verkeer en vervoer 3.1, sub f

Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2.5 Spoedwet wegverbreding 3.1, sub g

Drinkwaterwet 2.6 Tracéwet 3.1, sub h

Elektriciteitswet 1998 2.7 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 3.1, sub i

Erfgoedwet 2.8 Wet ammoniak en veehouderij 3.1, sub j

Gaswet 2.9 Wet geurhinder en veehouderij 3.1, sub k

Gemeentewet 2.10
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 

en zwemgelegenheden
3.1, sub l

Huisvestingswet 2014 2.11 Wet inzake luchtverontreiniging 3.1, sub m

Kadasterwet 2.12 Wet ruimtelijke ordening 3.1, sub n

Kernenergiewet 2.13

Leegstandswet 2.14

Luchtvaartwet 2.15

Meststoffenwet 2.16

Mijnbouwwet 2.17

Organisatiewet Kadaster 2.17a

Spoorwegwet 2.18

Telecommunicatiewet 2.19

Uitvoeringswet grondkamers 2.20

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 2.21

Uitvoeringswet Nederlands-Duits grensverdrag 2.22

Uitvoeringswet verdrag chemische wapens 2.23

Warmtewet 2.24

Waterschapswet 2.25

Waterstaatswet 1900 2.26

Waterwet 2.27

Wegenverkeerswet 1994 2.28

Wegenwet 2.29

Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels 2.30

Wet algemene regels herindeling 2.31

Wet basisregistratie grootschalige topografie 2.32

Wet beheer Rijkswaterstaatwerken 2.33

Wet bescherming Antarctica 2.34

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 

het openbaar bestuur
2.35

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2.35a

Wet grenzen Nederlandse territoriale zee 2.36

Wet herverdeling wegenbeheer 2.37

Wet houdende verklaring van het algemeen

 nut der onteigening van percelen, erfdienst- 

baarheden en andere zakelijke rechten ten

behoeve van de inrichting van een buisleidingen-

straat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde 

nabij de Nederlands-Belgische grens

2.38

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en 

ondergrondse netten en netwerken
2.39

Wet infrastructuurfonds 2.40

Wet Justitie-subsidies 2.41

Wet kabelbaaninstallaties 2.42

Wet lokaal spoor 2.43

Wet luchtvaart
2.44 en 

2.44a

Wet milieubeheer 2.45

Wet normering topinkomens 2.46

Wet op de economische delicten 2.47

Wet op de huurtoeslag 2.48

Wet veiligheidsregio's 2.49

Wet verbod pelsdierhouderij 2.50

Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2.51

Wet voorkoming verontreiniging door schepen 2.52

Wet waardering onroerende zaken 2.53

Wet  windenergie op zee 2.54

Woningwet 2.55
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Gewijzigde wetten op grond van de 

Aanvullingswet geluid Omgevingswet 

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Gewijzigde wetten op grond van de

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

(artikel 2.1)

Wet Artikel Wet Artikel

Omgevingswet 1.1 Wet geluidhinder 2.1

Algemene douanewet 2.2

Algemene wet bestuursrecht 2.3

Wet milieubeheer 2.4

Gewijzigde wetten op grond van de

Aanvullingswet bodem Omgevingswet 

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken wetten op grond van de

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

(artikel 2.1)

Wet Artikel Wet Artikel

Omgevingswet 1.1 Wet bodembescherming 2.1

Algemene wet bestuursrecht 2.2

Kaderwet subsidies I en M 2.3

Wet bevordering eigenwoningbezit 2.4

Wet milieubeheer 2.5

Wet op de economische delicten 2.6

Gewijzigde wetten op grond van de

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken wetten op grond van de

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

(hoofdstuk 3, diverse artikelen)

Wet Artikel Wet Artikel

Omgevingswet 1.1 Wet agrarisch grondverkeer 3.1

Aanvullingwet geluid Omgevingswet 2.0 Wet inrichting landelijk gebied 3.2

Aanvullingswet bodem Omgevingswet 2.0a Wet voorkeursrecht gemeenten 3.3

Aanvullingswet natuur Omgevingswet 2.0b

Algemene wet bestuursrecht 2.1

Burgerlijk wetboek 6 2.2

Burgerlijk wetboek 7 2.2

Financiële verhoudingswet 2.3

Gemeentewet 2.4

Invoeringswet Omgevingswet 2.4a

Kadasterwet 2.5

Onteigeningswet 2.6

Spoorwegwet 2.6a

Vorderingswet 2.7

Wet algemene regels herindeling 2.8

Wet op belastingen van rechtsverkeer 2.9

Wet op de economische delicten 2.10

Wet op het financieel toezicht 2.11

Gewijzigde wetten op grond van de

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3, diverse artikelen)

Ingetrokken wetten op grond van de

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

(artikel 3.1)

Wet Artikel Wet Artikel

Omgevingswet 1.1 Wet natuurbescherming 3.1

Algemene douanewet 3.2

Algemene wet bestuursrecht 3.3

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 3.4

Kernenergiewet 3.4a

Mijnbouwwet 3.5

Spoorwegwet 3.5a

Wet dieren 3.6

Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis 3.7

Wet milieubeheer 3.8

Wet op de economische delicten 3.9

Wet op het RIVM 3.10

Wet voorkoming verontreiniging door schepen 3.10a

Wet wapens en munitie 3.11

Wet windenergie op zee 3.12
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Gewijzigde en ingetrokken besluiten 

als gevolg van het Ow stelsel 
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Gewijzigde besluiten op grond van het

Invoeringsbesluit Ow

(hoofdstuk 1 t/m 5, diverse artikelen)

Ingetrokken besluiten op grond van het

Invoeringsbesluit Ow, Hoofdstuk 6

(artikel 6.1)

Besluit Artikel Besluit Artikel

Besluit activiteiten leefomgeving 1.1 Activiteitenbesluit milieubeheer 6.1, sub a

Besluit bouwwerken leefomgeving 2.1 Besluit algemene regels milieu mijnbouw 6.1, sub b

Besluit kwaliteit leefomgeving 3.1 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 6.1, sub c

Omgevingsbesluit 4.1 Besluit beheer winningsafvalstoffen 6.1, sub d

Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 

beperkingen onroerende zaken
5.1 Besluit derogatie luchtkwaliteitseisen 6.1, sub e

Arbeidsomstandighedenbesluit 5.2 Besluit energieprestatie gebouwen 6.1, sub f

Asbestverwijderingsbesluit 2005 5.3 Besluit emissiearme huisvesting 6.1, sub g

Besluit basisregistratie ondergrond 5.4 Besluit externe veiligheid buisleidingen 6.1, sub h

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 5.5 Besluit externe veiligheid inrichtingen 6.1, sub i

Besluit beheer autobanden 5.6 Besluit externe veiligheid transportroutes 6.1, sub j

Besluit beheer autowrakken 5.7 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) 6.1, sub k

Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare 

ruimte
5.8

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen 

en zwemgelegenheden
6.1, sub l

Besluit brandstoffen luchtverontreiniging 5.9 Besluit inventarisatie broeikasgassen Wlv 6.1, sub m

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening 

overige plaatsen
5.10 Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 6.1, sub n

Besluit bijzondere spoorwegen 5.11 Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken 6.1, sub o

Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweg-

infrastructuur
5.12 Besluit lozen buiten inrichtingen 6.1, sub p

Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa 

voor energietoepassingen
5.13 Besluit lozing afvalwater huishoudens 6.1, sub q

Besluit controle op rechtspersonen 5.14 Besluit maatregelen richtwaarden luchtkwaliteitseisen 6.1, sub r

Besluit detectie radioactief besmet schroot 5.15 Besluit milieu-effectrapportage 6.1, sub s

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet 5.16 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 6.1, sub t

Besluit erfgoedwet archeologie 5.17 Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken 6.1, sub u

Besluit gebruik meststoffen 5.18
Besluit niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteiseisen)
6.1, sub v

Besluit geluidproductie sportmotoren 5.19 Besluit ruimtelijke ordening 6.1, sub w

Besluit genetisch gemodificeerde organismen 

milieubeheer 2013
5.20 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

6.1, sub x

Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden 5.21 Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds 6.1, sub y

Besluit hoofdspoorweginfrastructuur 5.22 Besluit omgevingsrecht 6.1, sub z

Besluit huurprijzen woonruimte 5.23 Besluit ontgrondingen in Rijkswateren 6.1, sub aa

Besluit informatie inzake rampen en crises 5.24 Besluit risico's zware ongevallen 2015 6.1, sub bb

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en 

ondergrondse netten en netwerken
5.25 Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen 6.1, sub cc

Besluit infrastructuurfonds 5.26 Bouwbesluit 2012 6.1, sub dd

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen 5.27 Infiltratiebesluit bodembescherming 6.1, sub ee

Besluit inzamelen afvalstoffen 5.28 Registratiebesluit externe veiligheid 6.1, sub f

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen 5.29 Stortbesluit bodembescherming 6.1, sub gg

Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies 

glastuinbouw
5.30 Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol 6.1, sub hh

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen
5.31

Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling 

energie-infrastructuurprojecten
6.1, sub ii

Besluit OM-afdoening 5.32

Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen 

milieubeheer
5.33

Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen 5.34

Besluit van 15 oktober 2014, houdende regels ten aanzien 

van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het 

hoofdverblijf in dezelfde woning als bedoeld in artikel 1, 

vierde en vijfde lid, aanhef, van de Algemene 

Ouderdomswet

5.35

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 5.36

Besluit subsidiëring stichting advisering 

bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening
5.37

Besluit van 14 december 2005, houdende tijdelijke 

herindeling van ministeriële taken in geval van een 

terroristische dreiging met een urgent karakter

5.38

Besluit veiligheidsregio's 5.39

Besluit vergoedingen Kernenergiewet 5.40

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen 5.41

Besluit vervoer splijtststoffen, ertsen en radioactieve 

stoffen
5.42

Drinkwaterbesluit 5.43

Mijnbouwbesluit 5.44

Productenbesluit asbest 5.45

Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart 5.46

Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer 5.47

Vuurwerkbesluit 5.48

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet 5.49

Waterbesluit 5.50
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Gewijzigde besluiten op grond van het

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken besluiten op grond van het

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

(artikel VI)

Besluit Artikel Besluit Artikel

Besluit kwaliteit leefomgeving I Besluit geluid milieubeheer VI, sub a

Omgevingsbesluit II Besluit geluidhinder VI, sub b

Besluit activiteiten leefomgeving III Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994 VI, sub c

Besluit bouwwerken leefomgeving IV Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte VI, sub d

Invoeringsbesluit Omgevingswet V

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer VII

Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur VIII

Gewijzigde besluiten op grond van het

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

(hoofdstuk 1n en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken besluiten op grond van het

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet,

(artikel V)

Besluit Artikel Besluit Artikel

Besluit activiteiten leefomgeving I
Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet 

bodembescherming
V, sub a

Besluit kwaliteit leefomgeving II Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering V, sub b

Invoeringsbesluit Omgevingswet III Besluit gebruik meststoffen V, sub c

Omgevingsbesluit IV Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijventerreinen V, sub d

Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 

beperkingen onroerende zaken
VI Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer V, sub e

Besluit bodemkwaliteit VII Besluit uniforme saneringen V, sub f

Besluit financiële bepalingen bodemsanering VIII

Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden IX

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen X

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen XI

Productenbesluit asbest XII

Uitvoeringsbesluit meststoffen XIII

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag XIV

Gewijzigde besluiten op grond van het

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken besluiten op grond van het

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

(artikel 2.1)

Besluit Artikel Besluit Artikel

Besluit kwaliteit leefomgeving 1.1 Besluit grondbankstelsel 2.1, sub a

Omgevingsbesluit 1.2 Besluit inrichting landelijk gebied 2.1, sub a

Besluit activiteiten leefomgeving 1.3
Besluit van 13 juli 1982, houdende aanwijzing van medebetrokken 

ministers Wet agrarisch grondverkeer
2.1, sub c

Besluit bouwwerken leefomgeving 1.4

Besluit van 16 oktober 1981, houdende nadere voorschriften met 

betrekking tot de omschrijving en aanduiding van het gebied als bedoeld 

in artikel 3 van de Wet agrarisch grondverkeer

2.1, sub d

Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken
2.2

Besluit van 30 oktober 1981, houdende voorschriften betreffende de 

samenstelling en de werkwijze van de commissie beheer 

landbouwgronden

2.1, sub e

Besluit uitvoering artikel 15, tweede lid, Vorderingswet 1962 2.3 Besluit voorkeursrecht gemeenten 2010 2.1, sub f

Uitvoeringsbesluit pacht 2.4

Gewijzigde besluiten op grond van het

Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken besluiten op grond van het

Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

(hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Besluit Artikel Besluit Artikel

Besluit activiteiten leefomgeving I Besluit natuurbescherming XII

Besluit kwaliteit leefomgeving II Besluit uitvoering exotenverordening XIII

Omgevingsbesluit III

Besluit bouwwerken leefomgeving VI

Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 

beperkingen onroerende zaken
VII

Besluit houders van dieren VIII

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens IX

Besluit politiegegevens X

Rangschikkingsbesluit natuurschoonwet 1928 XI
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Gewijzigde en ingetrokken ministeriële regelingen 

als gevolg van het Ow stelsel 
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Gewijzigde ministeriële regelingen op grond van de

Invoeringsregeling Ow 

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken ministeriële regelingen op grond van de

Invoeringsregeling Ow

(artikel 3.1)

Regeling Artikel Regeling Artikel

Omgevingsregeling 1.1 Activiteitenregeling milieubeheer 3.1, sub a

Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame 

energieproductie
2.1

Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 

7 mei 1991 tot instelling van een verontreinigingsheffing 

rijkswateren voor lozingen afkomstig van bedrijfsruimten

3.1, sub b

Arbeidsomstandighedenregeling 2.2

Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 april 1986, 

houdende regelen met betrekking tot grenswaarden voor 

kwik

3.1, sub c

Besluit adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid 

bouwvoorschriften
2.3

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer van 25 augustus 1986, houdende 

regelen met betrekking tot grenswaarden voor 

hexachloorcyclohexaan

3.1, sub d

Besluit beheer Haringvlietsluizen 2.4

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat van 27 september 2018, houdende vaststelling van 

de Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) 2018

3.1, sub e

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 

25 november 2014, houdende instelling van het 

Overlegplatform Bouwregelgeving en de Juridisch-

technische commissie

2.5

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 februari 1999, 

houdende instelling van het Overlegplatform 

Bouwregelgeving

3.1, sub f

Drinkwaterregeling 2.6
Besluit vaststelling monitoringsprogramma Kaderrichtlijn 

water
3.1, sub g

Instellingsbesluit Expertise Netwerk Waterveiligheid 2.7 Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer 3.1, sub h

Mijnbouwregeling 2.8
Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie 

broeikasgassen en Protocollen broeikasgassen
3.1, sub i

Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels 2.9 Regeling algemene regels milieu mijnbouw 3.1, sub j

Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk 2.10 Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 3.1, sub k

Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen 2.11 Regeling ammoniak en veehouderij 3.1, sub l

Regeling afgedankte elektrische en elektronische 2.12 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 3.1, sub m

Regeling basisnet 2.13 Regeling Bouwbesluit 2012 3.1, sub n

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van 

vuurwerk
2.14 Regeling energieprestatie gebouwen 3.1, sub o

Regeling beheer verpakkingen 2.15 Regeling externe veiligheid buisleidingen 3.1, sub p

Regeling beheer batterijen en accu's 2008 2.16 Regeling externe veiligheid inrichtingen 3.1, sub q

Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording 

waterschappen
2.17 Regeling geurhinder en veehouderij 3.1, sub r

Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo 2.18
Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen 

milieubeheer
3.1, sub s

Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige 

voertuigen
2.19 Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie 3.1, sub t

Regeling Bibob-formulieren 2.20 Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven 3.1, sub u

Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling 

nucleaire inrichtingen
2.21

Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen 

milieubeheer
3.1, sub v

Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen 2.22 Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater 3.1, sub w

Regeling detectie radioactief besmet schroot 2.23 Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater 3.1, sub x

Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen 2.24 Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater 3.1, sub y

Regeling elektronische aanvragen en meldingen 

vuurwerkbesluit
2.25 Regeling grenswaarden voor DRINS in afvalwater 3.1, sub z

Regeling erkenning bedrijfsvoorraad 2.26 Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater 3.1, sub aa

Regeling erkenningen vervoer gevaarlije stoffen door de 

lucht
2.27 Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater 3.1, sub bb

Regeling Europese afvalstoffenlijst 2.28 Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater 3.1, sub cc

Regeling formulieren Leegstandwet 2.29 Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater 3.1, sub dd

Regeling genetisch gemodificeerde organismen 

milieubeheer 2013
2.30 Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater 3.1, sub ee

Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en 

elektronische apparatuur
2.31 Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater 3.1, sub ff

Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2.32 Regeling grenswaarden voor TETRA in afvalwater 3.1, sub gg

Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas 2.33 Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater 3.1, sub hh

Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies 

glastuinbouw
2.34

Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden
3.1, sub ii

Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en 

voorzieningen voor gastouderopvang
2.35 Regeling kennisgeving badinrichtingen 3.1, sub jj

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm 

tapwater
2.36 Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online 3.1, sub kk

Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm 

tapwatervoorziening
2.37 Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid 3.1, sub ll

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen
2.38 Regeling lozen buiten inrichtingen 3.1, sub mm

Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies 2.39 Regeling lozing afvalwater huishoudens 3.1, sub nn

Regeling provinciale risicokaart 2.40 Regeling monitoring kaderrichtlijn water 3.1, sub oo

Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer 2.41 Regeling niet in betekenende mate bijdragen 3.1, sub pp
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Gewijzigde ministeriële regelingen op grond van de

Invoeringsregeling Ow (VERVOLG)

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken ministeriële regelingen op grond van de

Invoeringsregeling Ow (VERVOLG)

(artikel 3.1)

Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land 2.42 Regeling omgevingslawaai luchtvaart 3.1, sub qq

Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 2.43 Regeling omgevingsrecht 3.1, sub rr

Regeling taken meteorologie en seismologie 2.44 Regeling omgevingsregime bijzondere spoorwegen 3.1, sub ss

Regelin tarieven luchtvaart 2008 2.45 Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen 3.1, sub tt

Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 2.46 Regeling ontgrondingen in rijkswateren 3.1, sub uu

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 2.47 Regeling plankosten exploitatieplan 3.1, sub vv

Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 2.48 Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 3.1, sub ww

Regeling van de Minister van Justitie, de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister 

van Defensie van 1 februari 2008, houdende regels tot het 

aanwijzen van wetgeving, genoemd in artikel 4:2, tweede 

lid, van het Besluit politiegegevens

2.49 Regeling risico’s zware ongevallen 3.1, sub xx

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu van 9 maart 2016, houdende vaststelling van regels 

inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter uitvoering van 

Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake 

scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG

2.50 Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 3.1, sub yy

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu van 21 augustus 2017, houdende regels 

betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp van 

verwarmingstoestellen

2.51 Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet 3.1, sub zz

Regeling vaststelling van de status einde-afval van 

recyclinggranulaat
2.52

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer van 12 december 1988, houdende 

regelen met betrekking tot grenswaarden voor asbest

3.1, sub aaa

Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013 2.53

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 mei 2004 tot 

het vaststellen van de versie van het Memorandum 60

3.1, sub bbb

Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 2.54

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 2006, 

houdende aanpassingsregeling stad-en-milieubenadering

3.1, sub ccc

Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015 2.55
Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in 

rijksbeheer
3.1, sub ddd

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke 

stoffen
2.56 Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017 3.1, sub eee

Regeling verwijdering PCB’s 2.57 Smogregeling 2010 3.1, sub fff

Saneringsregeling asbestwegen tweede fase 2.58 Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit 3.1, sub ggg

Saneringsregeling asbestwegen derde fase 2.59 Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol 3.1, sub hhh

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018 2.60

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020 2.61

Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020 2.62

Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds 2.63

Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente 

organische verontreinigde stoffen
2.64

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 2.65

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB 2.66

Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming 2.67

Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van 

weginfrastructuur
2.68

Uitvoeringsregeling visserij 2.69

Vrijstellingsregeling plantenresten 2.70

Warmteregeling 2.71

Waterregeling 2.72
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Gewijzigde ministeriële regelingen op grond van de

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken ministeriële regelingen op grond van de

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

(artikel 3.1)

Regeling Artikel Regeling Artikel

Omgevingsregeling 1.1 Bijdrageregeling geluidhinder nieuwe woningen 3.1, sub a

Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 2.1
Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet 

geluidhinder
3.1, sub b

Regeling geluidwerende voorzieningen militaire 

luchthavens 2015
2.2 Regeling geluid milieubeheer 3.1, sub c

Regeling geluidplafondkaart milieubeheer 3.1, sub d

Regeling saneringsprogramma industrielawaai 3.1, sub e

Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinde 3.1, sub f

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 3.1, sub g

Gewijzigde ministeriële regelingen op grond van de

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken ministeriële regelingen op grond van de

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

(artikel 3.1)

Regeling Artikel Regeling Artikel

Omgevingsregeling 1.1 Regeling uniforme saneringen 3.1, sub a

Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen 2.1 Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming 3.1, sub b

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 2.2 Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen 3.1, sub c

Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren 2.3
Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 

1998
3.1, sub d

Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm 

tapwatervoorziening
2.4

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van 

besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's 2.5

Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer 2.6

Regeling subidies hoogwaterbescherming 2014 2.7

Uitvoeringsregeling meststoffenwet 2.8

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB 2.9

Gewijzigde ministeriële regelingen op grond van de

Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet

(artikel 1.1)

Ingetrokken ministeriële regelingen op grond van de

Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet

(artikel 2.1)

Regeling Artikel Regeling Artikel

Omgevingsregeling 1.1 Regeling herverkaveling 2.1, sub a

Regeling inrichting landelijk gebied 2.1, sub b

Regeling uitgiftevoorwaarden grondbankstelsel 2.1, sub c

Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol 2.1, sub d

Gewijzigde ministeriële regelingen op grond van de

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, diverse artikelen)

Ingetrokken ministeriële regelingen op grond van de

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

(artikel 3.1)

Regeling Artikel Regeling Artikel

Omgevingsregeling 1.1 Regeling natuurbescherming 3.1, sub a

Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 2.1
Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in het 

kader van EG-vogelrichtlijn
3.1, sub b

Uitvoeringregeling visserij 2.2


