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17 328 Uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne tot de Wet geluidhinder 

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 21 januari 1982 

Bij Kabinetsmissive van 18 novem-
ber 1981, no. 148, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne, bij de Raad van State ter overwe-
ging aanhangig gemaakt een wets-
ontwerp met memorie van toelichting 
tot uitbreiding van de werkingssfeer 
van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne tot de Wet geluidhinder. 

Artikel II A; artikel 5, tweede lid. 
1. In artikel 5, tweede lid, van het 

ontwerp wordt in de tweede volzin de 
mogelijkheid geopend om bij algeme-
ne maatregel van bestuur categorieën 
van gevallen aan te wijzen waarin 
hoofdstuk 3 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne buiten 
toepassing blijft. Het openen van deze 
mogelijkheid betekent dat in categorie-
en van gevallen de inspraakprocedure 
van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne buiten toepassing 
wordt gelaten. Naar het oordeel van 
de Raad van State is het wenselijk dat 
in de toelichting wordt aangeduid aan 
welke categorieën van gevallen de 
wetgever voorshands denkt. 

Artikel II C; artikel 22, tweede lid. 
2. Nu de tekst van artikel 22, eerste 

lid, onveranderd biijft, lijkt het 
aangewezen om in het voorgestelde 
tweede lid na het eerste woord 
«bedoelde» in te voegen: wijziging, 
uitbreiding, of. 

Indien de voorgestelde tussenvoe-
ging, welke ook in de tekst van het 
huidige tweede lid voorkomt, bewust 
achterwege is gelaten, ware de reden 
hiervoor in de nota van toelichting te 
vermelden. 

Artikel II Q; artikel 176. 
3. Met het nieuw geredigeerde 

artikel 176 wordt beoogd uitsluitend 
een regeling te geven voor het 
bekendmaken van stukken die 
- buiten de procedure van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne -
door de Wet geluidhinder is voorge-
schreven. Daartoe is het woord 
'krachtens' vervangen door het 
woord: overeenkomstig. Nu deze 
woordvervanging weinig overtuigend 
en helder is, is bij het college de vraag 
gerezen of dit oogmerk niet met 
zoveel woorden in deze bepaling tot 
uitdrukking moet worden gebracht. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp te zenden 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal, nadat aan het vorenstaande 
aandacht zal zijn geschonken. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 
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