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Voorwoord

Voor u ligt het Praktijkboek ruimtelijk overgangsrecht, dat door mr. G.H.J. Heutink en 
mr. H. Koolen tot stand is gebracht. Het boek bevat een handzaam overzicht van de 
leerstukken die een rol spelen bij het bouw- en gebruiksovergangsrecht, waarin nage-
noeg alle van belang zijnde jurisprudentie is meegenomen. 

Bouw- en gebruiksovergangsrecht is binnen het ruimtelijk ordeningsrecht altijd een 
complexe en casuïstische materie geweest, hetgeen omvangrijke jurisprudentie heeft op-
geleverd. Tegelijkertijd betreft het een thema dat aan de beginselen van het ruimtelijk 
ordeningsrecht raakt, namelijk in hoeverre vanuit planologisch oogpunt gewijzigde be-
leidsinzichten bestaande rechten kunnen worden beperkt, en in hoeverre een eigenaar of 
gebruiker een beroep op het rechtszekerheids- of vertrouwensbeginsel toekomt. 

Het bouw- en gebruiksovergangsrecht gaat met de inwerkingtreding van de 
 Omgevingswet ingrijpend wijzigen. De auteurs wijden in deze bijdrage om die  reden 
een apart hoofdstuk aan de plaats van het bouw- en gebruiksovergangsrecht onder de 
 Omgevingswet. Tot aan de inwerkingtreding van die wet, maar belangrijker nog, ook 
na inwerkingtreding als het bestaande overgangsrecht overgaat in het omgevingsplan 
van rechtswege, speelt het oude bouw- en gebruiksovergangsrecht nog een rol. Onze in-
schatting is dan ook dat de praktijk nog zeker enkele jaren dankbaar van deze publicatie 
gebruik kan maken.

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman en mr. J.J. (Jacco) Karens
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