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

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

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Artikel II 

Op aanvragen om een vergunning, 
als bedoeld in artikel 2, tweede lid, 
onder b, van de Wet geluidhinder, 
zullen de coördinatieregeling en de 
procedures van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne van 
toepassing zijn, behoudens in bij 
algemene maatregel van bestuur aan 
te wijzen uitzonderingsgevallen. 
Hetzelfde geldt voor de ambtshalve 
wijziging van een vergunning en voor 
de intrekking om reden van niet te 
verhelpen onduldbare hinder. 

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. 

O 
Omdat de in de Wet algemene 

bepalingen milieuhygiëne neergeleg-
dp regeling voor beroep ook van 
toepassing is verklaard op de beschik-
kingen, gegeven krachtens artikel 12, 
is het wenselijk het beroep op gede-
puteerde staten te doen vervallen. De 
beroepsprocedure wordt daarmede in 
deze gevallen identiek aan die welke 
geldt, wanneer beroep wordt ingesteld 

tegen beschikkingen van gedeputeer-
de staten, hetgeen uit het oogpunt 
van de nagestreefde uniformering van 
(ook beroeps-) procedures gewenst is. 

Q 
In verband met de afwijkende 

regeling in de Wet algemene bepalin-
gen milieuhygiëne op het punt van de 
samenvatting van stukken kan artikel 
176 geen toepassing vinden op de 
stukken die in het kader van een 
vergunningprocedure waarop die wet 
van toepassing is, worden geprodu-
ceerd. Het zou onwenselijk zijn om 
voor de stukken inzake geluidhinder 
in deze procedure verdergaande 
verplichtingen te creëren (ook toezen-
ding van samenvattingen). Door het 
vervangen van het woord «krachtens» 
door «overeenkomstig» wordt bewerk-
stelligd dat deze bepaling niet van 
toepassing is op stukken die overeen-
komstig de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne 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 geluidhin-
der is voorgeschreven. Wel lijkt het uit 
oogpunt van uniformering gewenst 
de bepaling aan te passen aan de in 
de Wet algemene bepalingen miliehy-
giëne gekozen opzet. Met het oog 
daarop is de formulering ook verder 
enigszins gewijzigd. 
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