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14 311 Regelen met betrekking tot een aantal algemene onder-
werpen op het gebied van de milieuhygiëne (Wet alge-
mene bepalingen milieuhygiëne) 

Nr. 63 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
Ontvangen 5 februari 1979 

Artikel 2 word t gewijzigd als volgt . 
In het tweede lid word t na «eerste lid» ingevoegd: «indien zij zijn gericht 

tot verschi l lende overheidsorganen» en word t in plaats van «een ander 
overheidsorgaan waartoe een of meer der aanvragen is gericht,» gelezen: 
«een van die organen». 

In het derde lid word t in plaats van «een of meer aanvragen als in de aan-
hef van het eerste lid bedoeld te doen» gelezen: «een of meer aanvragen te 
doen als in de aanhef van het eerste lid bedoeld, indien die aanvragen zullen 
worden gericht tot verschil lende overheidsorganen». 

B 

In artikel 6, tweede l id, word t in plaats van «zo spoedig mogeli jk» gelezen: 
«onverwi j ld». 

In artikel 7, eerste l id, wordt na «een maand» ingevoegd: «, dan we l , in-
dien toepassing is gegeven aan artikel 33, tweede l id, na ver loop van twee 
maanden,». 

Aan artikel 10, eerste l id, wordt een volzin toegevoegd, lu idende: «Indien 
toepassing is gegeven aan artikel 33, tweede l id, word t de in de eerste volzin 
bedoelde termi jn van zes weken met een maand verlengd.». 

In artikel 31, eerste l id, wordt in plaats van «de in artikel 33 bedoelde ter-
mi jn» gelezen: «de ingevolge artikel 33 geldende termi jn». 
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F 

Artikel 33wordt gewijzigd als volgt. 
De bestaande tekst wordt genummerd als eerste lid. 
Aan het artikel wordt een zestal leden toegevoegd, luidende: 
«2. Het bevoegd gezag kan deze termijn binnen een maand na de datum 

van ontvangst van de aanvraag bij een met redenen omkleed besluit met 
een daarbij te bepalen termijn verlengen, indien de aanvraag een zeer inge-
wikkeld onderwerp betreft. Voordat het bevoegd gezag een zodanige beslis-
sing neemt, stelt het de aanvrager in de gelegenheid daarover zijn mening 
kenbaar te maken. 

3. Het bevoegd gezag kan de termijn voorts binnen twee weken na afloop 
van de in artikel 24, eerste of tweede lid, bedoelde termijn bij een met rede-
nen omkleed besluit met een daarbij te bepalen termijn verlengen, indien 
het gevolg geven aan ingebrachte bezwaren en adviezen zal leiden tot een 
beschikking waarvan de inhoud aanmerkelijk afwijkt van die van het ont-
werp van de beschikking. 

4. Indien toepassing is gegeven aan het tweede of het derde lid, deelt het 
bevoegd gezag zijn besluit onverwijld schriftelijk mede aan de aanvrager en 
de betrokken overheidsorganen. 

5. Indien toepassing is gegeven aan het tweede lid, vermeldt het bevoegd 
gezag zijn besluit in de kennisgevingen bedoeld in artikel 10, tweede lid, on-
der a en c, en derde lid. Het voegt een exemplaar van zijn besluit bij de over-
eenkomstig artikel 12 ter inzage te leggen stukken. 

6. Indien toepassing is gegeven aan het derde lid, maakt het bevoegd ge-
zag zijn besluit zo spoedig mogelijk bekend met overeenkomstige toepas-
sing van artikel 10, tweede lid, onder a en c, en derde lid. 

7. Indien een aanvraag ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan 
het tweede of het derde lid, gecoördineerd met andere aanvragen behan-
deld wordt, geldt de ingevolge die leden bepaalde termijn tevens voor de 
beschikking op die andere aanvragen.». 

G 

Artikel 34, derde lid, vervalt. 

H 

Artikel 39, derde lid, vervalt. 

Toelichting 

A 

Door de wijziging van artikel 2 wordt vastgelegd dat er voor coördinatie 
alleen plaats is indien het aanvragen betreft, die zijn of zullen worden gericht 
tot meer dan één overheidsorgaan. 

B 

Deze wijziging benadrukt dat geen tijd verloren mag gaan bij de toezen-
ding van de aanvraag aan adviseurs en andere betrokken overheidsorganen. 

C-H 

Volgens de oorspronkelijk in het wetsontwerp voorgestelde regeling zou 
een beschikking altijd binnen zeven maanden moeten worden gegeven. 
Overschrijding van de termijn zou door het bevoegd gezag moeten worden 
gepubliceerd. Dat zich gevallen voordoen, waarin een bevoegd gezag in re-
delijkheid niet aan de termijn gehouden mag worden, staat vast. Het be-
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voegd gezag zou in een dergelijk geval echter de behandeling van de aan-
vraag zo moeten plannen dat toch zo snel mogelijk een beslissing zou kun-
nen worden gegeven. De aanvrager zou daarop zijn eigen planning kunnen 
afstemmen. Het instellen van beroep door derden tegen de termijnover-
schrijding zou de planning van het bevoegd gezag en die van de aanvrager 
kunnen doorkruisen. De aanvrager zou er echter bij ongemotiveerde over-
schrijding van de termijn behoefte aan kunnen hebben het bevoegd gezag 
aan te sporen tot verhoogde activiteit. Daarom werd aan hem, als enige, het 
recht toegekend, beroep wegens die overschrijding in te stellen. Dat be-
roepzou dan worden gericht tegen een fictieve beschikking: het niet op tijd 
geven van een beslissing op de aanvraag zou worden beschouwd als een 
weigering om een beslissing te nemen, die fictieve weigering zou dan als 
beschikking worden aangemerkt. 

Voorgesteld is deze regeling zo te wijzigen dat ook anderen dan de aanvra-
ger beroep kunnen instellen wegens het uitblijven van de beschikking. Daar-
naast zijn verschillende voorstellen gedaan om de mogelijkheid van verlen-
ging van de termijn die het wetsontwerp bevat, daarin ook zichtbaar te ma-
ken. Deze voorstellen waren nogal verschillend van aard. Zij bevatten, naast 
waardevolle, ook voor mij minder aanvaardbare elementen. In de discussie 
die op dit punt in de Tweede Kamer is gevoerd, meen ik te hebben beluisterd 
dat een voorstel mijnerzijds dat enerzijds aan de in de Kamer geuite wensen 
zou tegemoet komen en anderzijds aan mijn bezwaren, welkom zou zijn. De-
ze nota van wijzigingen strekt daartoe. 

Het wordt het bevoegd gezag nu uitdrukkelijk mogelijk gemaakt in daar-
voor in aanmerking komende gevallen zijn planning voor de behandeling 
van de aanvraag te richten op een langere termijn dan die van zeven maan-
den. Dat wil ook zeggen dat het aan de zelf gekozen termijn - de wettelijke 
van zeven maanden of de in de plaats daarvan gestelde - gehouden mag 
worden door derden. Daarom kan nu ook aan hen het recht worden toege-
kend om in beroep te gaan tegen overschrijding van de nieuw vastgestelde 
termijn. Door het instellen van een beroep doorkruisen zij dan immers de 
planning niet meer, maar houden het bevoegd gezag aan zijn keuze. 

De nu in het wetsontwerp ingebrachte regeling heeft betrekking op een 
tweetal categorieën van gevallen. Tot de eerste categorie behoren die geval-
len waarin het onderwerp van de aanvraag zeer ingewikkeld van aard is. Met 
name kan daarbij worden gedacht aan aanvragen om oprichtingsvergunnin-
gen voor gecompliceerde inrichtingen als grote olieraffinaderijen, kernener-
giecentrales of hoogovenbedrijven. In dit soort zeer moeilijke gevallen kan 
het bevoegd gezag - binnen de termijn die voor de beoordeling van de ont-
vankelijkheid geldt, en na daarover de mening van de aanvrager te hebben 
gevraagd - vaststellen dat het een langere termijn dan zeven maanden voor 
de behandeling van de aanvraag nodig acht; het bepaalt dan in zijn besluit 
de termijn waarbinnen het de beslissing op de aanvraag zal nemen. Wordt 
die termijn overschreden, dan dient dat te worden bekendgemaakt. Allen die 
bij de inspraakprocedure betrokken waren, kunnen wegens het uitblijven 
van de beschikking na de vastgestelde termijn beroep instellen. 

De tweede categorie bestaat uit die gevallen waarin bij de inspraakronde 
over de ontwerp-beschikking blijkt dat er zoveel gegronde bezwaren zijndat de 
beschikking zelf aanmerkelijk van dat ontwerp zal moeten afwijken. Voor de-
ze gevallen wordt nu voorgesteld verlenging van de termijn mogelijk te ma-
ken binnen twee weken na afloop van de inspraaktermijn voor de ontwerp-
beschikking. Ook hier bepaalt het bevoegd gezag zelf de termijn die voor de 
wettelijke termijn in de plaats treedt. Voor het inbrengen van deze mogelijk-
heid in de fase na de ontwerp-beschikking kon worden gekozen omdat de 
procedure in de eerste fasen zo flexibel is. Blijkt het onderwerp van de aan-
vraag controversieel te zijn, dan kan door verschuiving van het tijdstip van 
publikatie van de ontwerp-beschikking voldoende tijd voor beoordeling van 
de bezwaren en adviezen worden gevonden. Voor het bijstellen van de ont-
werp-beschikking zou dan echter te weinig tijd kunnen overblijven. 
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Gezien de verschillende aard van deze redenen waarom de termijn moet 
worden overschreden, is de mogelijkheid opengelaten van samenloop van 
verlenging. In bijzondere gevallen zou het immers nodig kunnen blijken van 
beide verlengingsmogelijkheden gebruik te maken. 

Voor alle andere gevallen blijft de huidige regeling gelden, met dien ver-
stande dat het beroepsrecht wegens overschrijding van de termijn ook aan 
anderen dan de aanvrager toekomt. Door immers geen langere termijn dan 
zeven maanden vast te stellen heeft het bevoegd gezag te kennen gegeven 
dat het binnen die zeven maanden een beschikking zal geven. Het instellen 
van beroep kan ook hier de planning dus niet meer doorkruisen. 

Het bepalen van de lengte van de termijn is aan het bevoegd gezag over-
gelaten. In de wet is geen maximumtermijn voor de verlenging opgenomen. 
De eigen verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag voor zijn keuze wordt 
daardoor benadrukt. Daarmee wordt tevens voorkomen dat de wettelijke 
maximumtermijn voor deze gevallen automatisch de termijn wordt, waarop 
de planning van de behandeling van de aanvraag zal worden afgestemd. Die 
volgorde moet uiteraad omgekeerd zijn: uit de planning, die erop gericht 
moet zijn zo snel mogelijk tot een beslissing te komen, moet de termijn wor-
den afgeleid. 

Het is niet nodig tegen het besluit waarbij de verlenging van de termijn 
wordt vastgesteld, vol beroep op de Kroon open te stellen. De rechtmatig-
heidstoetsing die de Wet-arob biedt, is daarvoor meer geschikt. Daarbij 
komt nog dat in de arob-procedure de voorbereiding van de beslissing op 
een bezwaarschrift veelal zal zijn opgedragen aan een commissie die (mede) 
is samengesteld uit leden van het betrokken vertegenwoordigende orgaan. 
Daardoor wordt het verband met de toezichthoudende functie van dat or-
gaan benadrukt. 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 
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