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Besluit van 13 augustus 2005, houdende
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van het besluit van
17 december 2004, houdende wijziging van het
Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met
het opnemen van de subgebruiksfunctie
kinderopvang, het dereguleren van de
onderwijsfunctie en enkele andere wijzigingen
van het Bouwbesluit 2003) (Stb. 2005, 1) en van
het besluit van 24 juni 2005, houdende wijziging
van het Besluit indieningsvereisten aanvraag
bouwvergunning (wijziging van de bijlage als
gevolg van enkele verduidelijkingen en een
aanpassing in verband met de afstemming op
het Bouwbesluit 2003) (Stb. 2005, 368)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer a.i., van 8 augustus 2005, nr. DJZ2005167374,
Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen II van het besluit van 17 december 2004, houdende

wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met het
opnemen van de subgebruiksfunctie kinderopvang, het dereguleren van
de onderwijsfunctie en enkele andere wijzigingen van het Bouwbesluit
2003) (Stb. 2005, 1) en III van het besluit van 24 juni 2005, houdende
wijziging van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
(wijziging van de bijlage als gevolg van enkele verduidelijkingen en een
aanpassing in verband met de afstemming op het Bouwbesluit 2003) (Stb.
2005, 368);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 september 2005 treden de volgende besluiten in
werking, in de hieronder aangegeven volgorde:
1. Het besluit van 24 juni 2005, houdende wijziging van het Besluit

indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (wijziging van de bijlage
als gevolg van enkele verduidelijkingen en een aanpassing in verband met
de afstemming op het Bouwbesluit 2003) (Stb. 2005, 368).
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2. Het besluit van 17 december 2004, houdende wijziging van het
Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met het opnemen van de
subgebruiksfunctie kinderopvang, het dereguleren van de onderwijs-
functie en enkele andere wijzigingen van het Bouwbesluit 2003) (Stb.
2005, 1), met uitzondering van artikel I, onderdeel Q, onder 1 en 3.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij
behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 augustus 2005
Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
S. M. Dekker

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2005

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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NOTA VAN TOELICHTING

Op advies van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) is besloten
twee onderdelen van het onder 2 genoemde besluit tot wijziging van het
Bouwbesluit 2003 niet in werking te laten treden. Deze onderdelen, artikel
I, onderdeel Q, onder 1 en 3, hebben betrekking op de hoogte van de
borstwering bij een te openen raam. In dit voorschrift werd een relatie
gelegd tussen de hoogte van de borstwering en de breedte van de
eventueel aangebrachte vensterbank. Volgens het OPB geeft het
voorschrift te veel ontwerpbelemmeringen. Om het mogelijk te maken dit
voorschrift uit te zonderen van de inwerkingtreding van het besluit tot
wijziging van het Bouwbesluit 2003, is aan het onder 1 genoemde besluit
tot wijziging van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwver-
gunning een artikel met die strekking toegevoegd. Hierom is het nodig bij
de inwerkingtredingsbepaling van dit besluit een volgorde op te nemen
zodat eerst de gewijzigde inwerkingtredingsbepaling in werking treedt en
vervolgens de wijziging van het Bouwbesluit 2003.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
a.i.,
M. C. F. Verdonk
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