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De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

Artikel I wo rd t als volgt gewi jz igd: 

In onderdeel A, zesde l id, word t aan artikel 1, zesde l id, toegevoegd: 
Deze voordracht word t ons niet gedaan dan zodat het ontwerp daarvan in 

de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en aan een ieder de gele-
genheid is geboden binnen een termi jn van een maand bezwaren ter kennis 
van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat te brengen. Van die bekend-
making word t onverwi j ld aan de Staten-Generaal mededel ing gedaan. 

In onderdeel C word t 
A. in plaats van «wordt een derde lid» gelezen: word t een derde en vierde 

l id. 
B. na het derde lid een nieuw vierde lid ingevoegd, lu idende: 
4. Art ikel 1, zesde l id, is van overeenkomst ige toepassing ten aanzien van 

een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede l id. 

In onderdeel G wo rd t artikel 10e, tweede l id, als volgt gelezen: 
2. Art ikel 1, zesde l id, is van overeenkomst ige toepassing ten aanzien van 

een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste l id. 

IV 

In onderdeel G word t artikel 10f, tweede volzin, als volgt gelezen: Artikel 1, 
zesde l id, is van overeenkomstige toepassing. 
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Toelichting 

Deze amendementen zijn bedoeld om de algemene maatregelen van be-
stuur die betrekking hebben op punten waarvoor bij tweede nota van wijzi-
gingen de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne medeverant-
woordelijk is geworden, maar waarvoor de Minister van Verkeer en Water-
staat eerstverantwoordelijke blijft, overeenkomstig de algemene maatrege-
len van bestuur van artikel 1a en artikel 10d, waarvoorde Ministervan Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne eerstverantwoordelijke is, eerst in ontwerp te 
publiceren om gelegenheid tot inspraak te geven. 

Bij de algehele herziening van de wet kan deze procedure ook worden in-
gevoerd voor de overige algemene maatregelen van bestuur. 

Hartmeijer 
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