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NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 18 
november 1981, nr. 148, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State, zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
ontwerp rechtstreeks aan mij te doen 
toekomen. Dit advies, gedateerd 21 
januari 1982, moge ik U hierbij 
aanbieden. 

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

1. Met betrekking tot artikel II, 
onderdeel A, merkt de Raad op, dat in 
artikel 5, tweede lid, van het ontwerp 
in de tweede volzin de mogelijkheid 
wordt geopend om bij algemene 
maatregel van bestuur categorieën 
van gevallen aan te wijzen waarin 
hoofdstuk 3 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne, en daarmee 
de daarin neergelegde inspraakproce-
dure, buiten toepassing wordt 
gelaten. Naar het oordeel van de Raad 
ware in de toelichting aan te duiden 
aan welke categorieën van gevallen 
de wetgever voorshands denkt. 

Ik moge opmerken dat de tekst van 
de onderhavige bepaling gelijkluidend 
is aan die van het vergelijkbare artikel 
16 van de Wet inzake de luchtveront-
reiniging, en dat ook in de toelichting 
op dat artikel geen voorbeelden zijn 

Aan de Koning in 

Leidschendam, 5 februar i 1982 

opgenomen. Ik meen dat afwijkingen 
van het in de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne opgenomen stelsel zo 
min mogelijk moeten voorkomen. 
Niettemin kunnen zich gevallen 
voordoen waarin van toepassing van 
dat stelsel moet worden afgezien, 
omdat het nut daarvan niet opweegt 
tegen de daaraan verbonden bezwa-
ren. Ik acht het thans echter niet 
mogelijk, gelet op de diversiteit van 
de te regelen materie en de stand van 
de voorbereiding van de uitvoering 
van dit artikel, in de memorie van 
toelichting gevallen te noemen. Wel is 
de memorie van toelichting op dit 
onderdeel overeenkomstig het 
bovenstaande aangevuld. 

2. Met betrekking tot artikel II, 
onderdeel C, merkt de Raad op dat 
het, gelet op de onveranderde tekst 
van artikel 22, eerste lid, aangewezen 
lijkt om in het voorgestelde tweede lid 
van dat artikel na het eerste woord 
«bedoelde» in te voegen: «wijziging, 
uitbreiding, of,», dan wel, indien zulks 
bewust achterwege is gelaten, de 
reden hiervoor in de memorie van 
toelichting te vermelden. 

Opgemerkt moge worden, dat de 
door de Raad voorgestelde wijziging 
niet strikt noodzakelijk is; ook de 
voorgestelde tekst is voldoende 
duidelijk. De voorgestelde tekst is 
bovendien woordeli jk gelijkluidend 
aan die van artikel 22, tweede l id, van 

de Wet inzake de luchtverontreiniging 
en artikel 35, tweede lid, van de 
Afvalstoffenwet, die in een gelijke 
relatie staat tot de eerste leden van de 
desbetreffende artikelen. Opneming 
van een andere terminologie in het 
onderhavige ontwerp zou twijfel 
kunnen doen rijzen aan de strekking 
van de desbetreffende bepalingen in 
de bovengenoemde wetten; wijziging 
van het voorstel acht ik derhalve 
ongewenst. Wel is in de memorie van 
toelichting op dit onderdeel een 
verduidelijkende passage opgenomen. 

3. De Raad acht het in artikel II, 
onderdeel Q, opgenomen voorstel tot 
wijziging van artikel 176 van de Wet 
geluidhinder voor wat betreft de 
vervanging van het woord «krachtens» 
door het woord «overeenkomstig» 
weinig helder. Bij de Raad is de vraag 
gerezen of het oogmerk van de wijziging, 
te weten het uitsluitend geven van een 
regeling voor het bekendmaken van 
stukken die - buiten toepassing van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygië-
ne - door de Wet geluidhinder is 
voorgeschreven, niet met zoveel 
woorden in de bepaling tot uitdrukking 
moet worden gebracht. 

Ik kan met de Raad van State 
instemmen dat het wenselijk is de 
werkingssfeer van de bepaling 
duidelijker in de tekst van het artikel 
tot uitdrukking te brengen. Daartoe is 
onderdeel Q van artikel II van het 
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ontwerp, alsmede het daarop betrek-
king hebbende gedeelte van de 
memorie van toelichting gewijzigd. 

Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt om in het wetsontwerp en 
de memorie van toelichting enkele 
misstellingen en omissies te verbete-
ren en enkele redactionele wijzigingen 
aan te brengen. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzigde 
ontwerp van wet en de daarmee in 
overeenstemming gebrachte, overeen-
komstig het vorenstaande gewijzigde 
memorie van toelichting aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

De Staatssecretaris van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne, 

J. J. Lambers-Hacquebard 


