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ALGEMEEN 

Bij de behandel ing van het on twerp van de Wet algemene bepal ingen 
mi l ieuhygiëne is reeds aangegeven dat het in de bedoel ing lag ook de Wet 
geluidhinder onder de werkingssfeer van die wet te brengen. Het onderha-
vige wetsontwerp strekt daartoe. Het is in hoofdzaken gelijk aan het 
vooron twerp dat was opgenomen in Bij lage II bij de memor ie van toel icht ing 
bij het wetsontwerp tot Invoering van de Wet algemene bepal ingen 
mi l ieuhygiëne (Bijlagen Tweede Kamer 1976-1977, 14312, nr. 4), met dien 
verstande dat de wi jz ig ingen zijn aangebracht die noodzakelijk zijn doordat 
de ontwerpen zowel van de Wet algemene bepal ingen mi l ieuhygiëne als 
van de Wet gelu idhinder t i jdens de parlementaire behandel ing op diverse 
punten wi jz ig ingen hebben ondergaan. De in het onderhavige on twerp 
voorgestelde wi jz igingen komen overeen met die welke bij de Wet houdende 
invoering van de Wet algemene bepal ingen mi l ieuhygiëne zijn aangebracht 
in de andere wetten die onder de werk ing van de Wet a lgemene bepal ingen 
mi l ieuhygiëne zijn gebracht. 

Hoewel de invoering van de Wet gelu idhinder door de thans voorgestelde 
wi jz ig ingen niet wordt vertraagd, zou het (ter voorkoming van de noodzaak 
vergunningenprocedures na korte t i jd te wi jzigen) wensel i jk zi jn dat de 
parlementaire behandel ing van dit we tson twerp is vo l too id voordat het 
vergunningstelsel uit de Wet gelu idhinder in werk ing treedt. Er word t naar 
gestreefd dit met ingang van 1 september 1982 te doen geschieden. 

ARTIKELEN 

Artikel II 

A 
Op aanvragen om een vergunn ing , als bedoeld in artikel 2, tweede l id, 

onder b, van de Wet geluidhinder, zullen de coördinat ieregel ing en de 
procedures van de Wet algemene bepal ingen mi l ieuhygiëne van toepassing 
zijn, behoudens in bij a lgemene maatregelen van bestuur aan te wi jzen 
ui tzonderingsgeval len waar in het nut van die toepassing niet opweegt 
tegen de daaraan verbonden bezwaren. Hetzelfde geldt voor de ambtshalve 
wi jz ig ing van een vergunning en voor de intrekking om reden van niet te 
verhelpen onduldbare hinder. 
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B 
Over de ontvankelijkheid van de aanvrager in verband met het verstrekken 

van de gegevens die voor de beoordeling van de aanvraag van belang zijn, 
zijn regels gesteld in hoofdstuk 3, paragraaf 2, van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne. Dit hoofdstuk is hier van toepassing (zie artikel 
24 nieuw); de regeling in de Wet geluidhinder kan dus vervallen. 

C 
De wijziging in artikel 22, tweede lid, houdt een aanpassing in aan de 

juistere terminologie in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, waar 
niet over de ontvankelijkheid van de aanvraag, maar van de aanvrager 
wordt gesproken. Waar in het tweede lid sprake is van «de bedoelde 
verandering» wordt uiteraard zowel gedoeld op de in het eerste lid genoemde 
wijziging of uitbreiding van de inrichting als op de aldaar genoemde 
verandering van werkwijze. 

D 
Artikel 23 vervalt, omdat een vergelijkbare regeling voorkomt in artikel 9 

van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 
Dit artikel is op een aanvraag als bedoeld in artikel 23 van toepassing (zie 

artikel 24, nieuw). 

E en F 
De thans krachtens artikel 24, eerste lid, aan te wijzen «andere overheids-

organen» zullen na het vervallen van het huidige artikel 24 kunnen 
worden aangewezen krachtens artikel 25, derde lid (nieuw). Hierbij zij 
opgemerkt dat deze aanwijzing in het huidige artikel 24 ten doel had het ter 
kennis brengen van een aanvraag om een vergunning, terwijl het in artikel 
25, derde lid (nieuw), zal gaan om het betrekken van de aangewezen 
overheidsorganen bij de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag 
van een vergunning. De bepalingen van artikel 24, tweede en derde lid, 
vervallen in verband met het van toepassing zijn van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne op vergunningaanvragen als de onderhavige. 

De formulering van artikel 25, eerste lid, is gewijzigd in verband met de 
keuze in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne voor het systeem, dat 
steeds een ontwerp-beschikking wordt opgesteld, waartegen bezwaren 
kunnen worden ingebracht en waarover kan worden geadviseerd. 

G 
In de plaats ven de artikelen 30, 31 en 32 komen de desbetreffende 

bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 

H - L 
Op beschikkingen tot wijziging van vergunningen en tot intrekking omdat 

de inrichting ter plaatse niet kan worden gehandhaafd, wordt in de artikelen 
33 en 34 hoofdstuk 4 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 
toepassing verklaard. De overige wijzigingen vloeien hieruit voort. 

M 
De wijziging in artikel 124, vierde lid, bedoelt aan te geven, dat de 

beslissing om schadevergoeding toe te kennen beter niet in het besluit 
betreffende de inrichting kan worden opgenomen, door die mogelijkheid 
niet meer uitdrukkelijk te noemen. 

N 
Een schadevergoeding als bedoeld in artikel 124 kan niet alleen door 

gedeputeerde staten naar aanleiding van een verzoek worden toegekend, 
maar ook door de Kroon ambtshalve bij een beslissing op een beroep 
tegen bijvoorbeeld het verzwaren van voorschriften. Dergelijke beroepen 
worden ingesteld op grond van artikel 142 respectievelijk 143 (nieuw). 
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Uiteraard dienen ook die schadevergoedingen ten laste van de heffingen te 
komen. Datzelfde geldt voor toekenning of verhoging van schadevergoeding 
bij een uitspraak in beroep, ingesteld op grond van artikel 144 (nieuw) 
tegen een beslissing op een verzoek om schadevergoeding. Daarom 
dienen de genoemde artikelen alle in artikel 135 te worden opgenomen. 

O 
Omdat de in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne neergelegde 

regeling voor beroep ook van toepassing is verklaard op de besluiten 
betreffende vergunningen als bedoeld in artikel 12, is het wenselijk het 
beroep op gedeputeerde staten te doen vervallen. De beroepsprocedure 
wordt daarmede in deze gevallen identiek aan die welke geldt, wanneer 
beroep wordt ingesteld tegen beschikkingen van gedeputeerde staten, 
hetgeen uit het oogpunt van de nagestreefde uniformering van (ook 
beroeps-) procedures gewenst is. 

In het huidige artikel 142 is voor verschillende categoriën beschikkingen 
afzonderlijk aangegeven wie beroep kunnen instellen. 

De uniformering van de beroepsprocedures, waarvoor in de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne is gekozen, brengt met zich mee dat er in de 
bijzondere wetten geen plaats meer is voor een afzonderlijke aanwijzing 
van de beroepsgerechtigden. Derhalve dient dit artikel te vervallen. De 
aanwijzing van degenen die beroep kunnen instellen is nu te vinden in 
artikel 54 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 

Overwogen is of deze beroepsmogelijkheid zich ook zou dienen uit te 
strekken tot de besluiten, genomen krachtens of met overeenkomstige 
toepassing van artikel 47, zesde lid, of 87, derde lid. 

Vastgesteld is dat dit niet wenselijk is, aangezien in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure een volledige planologische heroverweging 
tot de mogelijkheden behoort. 

Aan vol beroep in het kader van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bestaat in deze gevallen geen behoefte. 

In een afzonderlijke bepaling (artikel 145 nieuw) is de bijzondere beroeps-
regeling ter zake van de zonevaststelling bij afzonderlijk besluit - thans 
neergelegd in artikel 142, veertiende lid - gehandhaafd. Aangezien bij de 
zonevaststelling de procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
moet worden gevolgd, ligt het voor de hand ook voor het beroep tegen die 
vaststelling de regeling van die wet te volgen. 

Een aantal bepalingen dient te vervallen omdat de erin opgenomen 
regelingen thans in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zijn te 
vinden. Dit geldt voor de huidige artikelen 143, eerste en tweede lid, 144, 
eerste en tweede lid, en 145, eerste en derde lid. 

Artikel 146, eerste lid (nieuw), komt overeen met het huidige artikel 143, 
derde lid. 

Artikel 146, tweede lid (nieuw), komt overeen met het huidige artikel 145, 
tweede lid. 

Artikel 147, eerste, tweede en derde lid (nieuw), komt materieel overeen 
met het huidige artikel 142, dertiende lid, juncto artikel 145, eerste en derde 
lid, met dien verstande, dat ten aanzien van het beroep op de Kroon 
hoofdstuk 5, paragraaf 3, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
van toepassing is. 

Artikel 147, vierde lid (nieuw), komt in de plaats van artikel 143, tweede 
lid. De regeling dat een besluit waarbij een nadere eis wordt vastgesteld, 
eerst van kracht wordt, zodra het onherroepelijk is geworden, is gewijzigd 
voor zover het betreft het van kracht worden van de in beroep door 
gedeputeerde staten gegeven beschikking: op het beroep tegen deze 
beschikking zijn de bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne van toepassing (artikel 56, eerste of tweede lid). 

Artikel 147a (nieuw) vervangt het huidige artikel 146. 
De in het huidige artikel 147 opgenomen mogelijkheid dat de Kroon een 

schadevergoeding toekent in geval van vernietiging van een beschikking is 
- sinds de wijziging van de Wet op de Raad van State - opgenomen in 
artikel 58b van die wet. Deze mogelijkheid behoeft in de Wet geluidhinder 
dus niet gehandhaafd te blijven. 
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p 
De wijzigingen houden verband met eerder aangebrachte wijzigingen. 

Q 
In verband met de afwijkende regeling in de Wet algemene bepalingen 

milieuhygiëne op het punt van de samenvatting van stukken kan artikel 176 
geen toepassing vinden op de stukken die in het kader van een vergun-
ningprocedure waarop die wet van toepassing is, worden geproduceerd. 
Het zou onwenselijk zijn voor de stukken inzake geluidhinder in deze 
procedure verdergaande verplichtingen te creëren (ook toezending van 
samenvattingen). Door het opnemen van de toevoeging «- anders dan met 
toepassing van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne -» wordt 
bewerkstelligd dat deze bepaling niet van toepassing is op stukken die 
overeenkomstig die wet moeten worden gepubliceerd of toegezonden. 

Deze bepaling behoudt uitsluitend haar functie voor stukken waarvan de 
bekendmaking (buiten de procedures van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne) door de Wet geluidhinder is voorgeschreven. Wel lijkt het uit 
een oogpunt van uniformiteit gewenst de bepaling aan te passen aan de in 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne gekozen opzet. Met het oog 
daarop is de formulering ook verder enigszins gewijzigd. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
J. J. Lambers-Hacquebard 
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