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oppervlaktewateren 

Nr. 37 NADER GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID LAMBERS-
HACQUEBARD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 34 

Ontvangen 17 december 1980 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

Artikel I, onderdeel F, word t als volgt gewi jz igd: 

I 

In artikel 11, derde lid, word t in de vierde volzin in de plaats van «binnen 
de genoemde termi jn» gelezen: overeenkomst ig het vierde l id, en word t in 
de plaats van «schriftelijke bezwaren» gelezen: bezwaren. 

In artikel 11, word t na het derde lid een nieuw vierde lid ingevoegd luiden-
de: 

4. Gedurende de in het derde lid bedoelde termi jn van twee maanden kan 
een ieder bij onze Minister van Verkeer en Waterstaat schrifteli jk bezwaren 
indienen tegen het ontwerp-p lan. 

Bovendien kan een ieder mondel ing bezwaren tegen het ontwerp-plan in-
brengen t i jdens een openbare zit t ing, die niet eerder dan twee weken na het 
begin en niet later dan een week voor het einde van de in het derde lid be-
doelde termi jn word t gehouden op de door Onze Minister van Verkeer en 
Waterstaat vastgestelde t i jd en plaats. 

In artikel 12, derde lid, word t in de tweede volzin in de plaats van «binnen 
de genoemde termi jn» gelezen: overeenkomstig het vierde l id, en word t in 
de plaats van «schrifteli jke bezwaren» gelezen: bezwaren. 

IV 

In artikel 12 word t na het derde lid een nieuw vierde lid ingevoegd, luiden-
de: 

4. Gedurende de in het derde lid bedoelde termi jn van twee maanden kan 
een ieder bij gedeputeerde staten schrifteli jk bezwaren indienen tegen het 
ontwerp-plan. 
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Bovendien kan een ieder mondel ing bezwaren tegen het ontwerp-plan in-
brengen t i jdens een openbare zi t t ing, die niet eerder dan twee weken na het 
begin en niet later dan een week voor het einde van de in het derde lid be-
doelde termi jn wordt gehouden op de door gedeputeerde staten vastgestel-
de t i j d en plaats. 

Toelichting 

Naar analogie van de Afvalstof fenwet, die ook het houden van een hoor-
zitt ing niet overlaat aan de voor opstel l ing van het plan verantwoordel i jke in-
stantie, word t voorgesteld in de wet voor te schri jven dat ook de gelegen-
heid tot het mondel ing indienen van bezwaren op een hoorzit t ing moet wor-
den gegeven. (De wi jz ig ing ten opzichte van de onder nr. 34 gedrukte amen-
dementen is ui tslui tend redactioneel.) 

Lambers-Hacquebard 
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