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17328 Uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne tot de Wet geluidhinder 

TEKST VAN HET ONTWERP V A N WET WAARIN WIJZIGINGEN ZIJN 
AANGEBRACHT NADAT HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE IS 
INGEWONNEN 

ONTWERP VAN WET 

Artikel 144 

1. Voorts kan beroep worden 
ingesteld tegen een besluit: 

a. betreffende een vergunning als 
bedoeld in artikel 12; 

b. tot niet-ontvankelijkverklaring 
van de aanvrager van een vergunning 
krachtens artikel 17; 

c. ten aanzien van een vergunning 
genomen krachtens artikel 34, eerste 
lid, onder a of c; 

d. houdende weigering van een 
verzoek als bedoeld in artikel 35; 

e. tot bepaling van maatregelen als 
bedoeld in artikel 81, eerste lid, 
alsmede tegen het niet nemen van 
een zodanig besluit binnen de in dat 
lid bedoelde termi jn; 

f. tot vaststelling van maatregelen 
als bedoeld in artikel 90, zevende lid, 
alsmede tegen het niet nemen van 
een zodanig besluit binnen de in het 
vierde lid van dat artikel bedoelde 
termi jn; 

g. tot vaststelling van maatregelen 
als bedoeld in artikel 93, derde lid, of 
94, tweede lid, dan wel houdende een 
verklaring als bedoeld in die artikelle-
den, alsmede tegen het niet nemen 
van een zodanig besluit of van een 
besluit waarin een zienswijze als 
bedoeld in artikel 93, vierde lid, dan 
wel 94, derde lid, jo 93, vierde lid, is 
neergelegd, binnen de daarvoor 
ingevolge die bepalingen geldende 
termijn; 

h. houdende een verklaring of 
beslissing als bedoeld in artikel 96, 
eerste l id; 

i. houdende een beslissing als 
bedoeld in artikel 100, eerste volzin; 

j . houdende vaststelling van een 
lijst als bedoeld in artikel 123, tweede 
l id; 

k. houdende een beslissing op een 
verzoek om schadevergoeding 
krachtens artikel 124, eerste, tweede, 
derde of vierde lid. 

2. Hoofdstuk 5, paragraaf 3, van de 
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne is op een zodanig beroep van 
toepassing. 

Artikel 147 

1. Tegen een besluit waarbij een 
nadere eis als bedoeld in artikel 28, 
derde lid, wordt gesteld, kunnen 
belanghebbenden bij een met redenen 
omkleed beroepschrift beroep 
instellen bij gedeputeerde staten 
binnen een maand na de dag waarop 
het besluit is verzonden. 

2. Wanneer het beroepschrift na 
afloop van de daarvoor gestelde 
termijn is ingediend, blijft niet-ontvan-
kelijkverklaring op grond daarvan 
achterwege, indien de klager aantoont 
dat hij beroep heeft ingesteld zo 
spoedig als dit redelijkerwijs verlangd 
kon worden. 

3. Tegen een krachtens het eerste 
lid door gedeputeerde staten genomen 
beslissing kan beroep worden 
ingesteld. Hoofdstuk 5, paragraaf 3, 
van de Wet algemene bepalingen 

milieuhygiëne is op een zodanig 
beroep van toepassing. 

4. Een besluit als bedoeld in het 
eerste lid wordt niet van kracht 
voordat de termijn van beroep 
ongebruikt is verstreken, dan wel, 
indien daartegen bij gedeputeerde 
staten beroep is gesteld, voordat de 
termijn die krachtens artikel 56, eerste 
of tweede lid, van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne geldt ten 
aanzien van de door gedeputeerde 
staten genomen beslissing, is verstre-
ken. 

Q 

Artikel 176 wordt gelezen: 
«Artikel 176. Alle overeenkomstig 

deze wet ter inzage te leggen, te 
publiceren of aan belanghebbenden 
toe te zenden stukken, die in een 
vreemde taal zijn gesteld en waarbij 
niet een vertaling in de Nederlandse 
taal wordt gevoegd, of die wegens 
hun omvang, hun inhoud dan wel om 
andere redenen niet geacht kunnen 
worden voor de beoordeling ervan 
voldoende inzicht te geven aan een 
algemeen publiek, gaan vergezeld van 
een in de Nederlandse taal gestelde 
samenvatting. Onze Minister kan 
nadere regels geven over de wijze 
waarop deze samenvatting dient te 
worden opgesteld.». 
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