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1. Algemeen 

Met genoegen heb ik kennisgenomen van het feit dat de vaste Commissie 
voor Milieuhygiëne het doel van de voorgestelde wettelijke regeling kan 
onderschrijven en eraan mee wil werken dat de parlementaire behandeling 
ervan is voltooid voordat het vergunningstelsel van de Wet geluidhinder in 
werking treedt. Zoals in het Indicatief Meerjaren Programma Geluid 
1982-1986 (kamerstuk 17 100 hoofdstuk XVII, nr. 7, bladzijde 17) is aange-
geven, wordt ernaar gestreefd de verschillende onderdelen van de Wet 
geluidhinder, het industrielawaai betreffende, tegelijkertijd en wel op 1 
september 1982 in werking te doen treden. Met het oog hierop zal ik het op 
prijs stellen indien de commissie zou willen bevorderen dat het onderhavige 
wetsontwerp binnen het totaal van de werkzaamheden der Tweede Kamer 
een zodanige prioriteit krijgt, dat de behandeling ervan ook door de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal nog vóór het zomerreces kan plaatsvinden. 

2. Artikelen 

Artikel II, onderdeel A 

De leden van de fracties van het C.D.A., de P.v.d.A. en de V.V.D. zouden 
nader geïnformeerd willen worden over de uitzonderingsgevallen, aan te 
wijzen bij algemene maatregel van bestuur, waarop de coördinatieregeling 
en de overige procedures van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
niet van toepassing zullen zijn. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen hierbij tevens of er criteria zijn 
aan te duiden, op grond waarvan beoordeeld kan worden dat het nut van 
de toepassing van de coördinatieregeling niet opweegt tegen de daaraan 
verbonden bezwaren. Ter zake zij het volgende opgemerkt. 

Artikel 2 van de Wet geluidhinder biedt verschillende mogelijkheden om 
de geluidhinder van toestellen te bestrijden. Zo kunnen eisen worden 
gesteld aan de vervaardiging van bepaalde toestellen. In het Besluit 
geluidproduktie motorvoertuigen is daarvan gebruik gemaakt. Geluidem-
missie-eisen - zogenaamde typekeuringsgrenswaarden - zijn genoemd 
waaraan de voertuigen waarom het gaat, moeten voldoen. Behalve door 
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het eisen van stillere apparaten, kan ook via het individueel vergunning-
plichtig maken van het gebruik van bepaalde toestellen de hinder als 
gevolg van dat gebruik worden verminderd. De omstandigheid dat van 
deze mogelijkheid nog geen gebruik is gemaakt, betekent niet dat zij ook 
ongebruikt zal blijven. Afhankelijk van de aard en het aantal toestellen zal 
tussen de verschillende mogelijkheden een keuze moeten worden gemaakt. 
Zoals in het IMP-Geluid 1982-1986 is aangekondigd, zal het gebruik van 
luchtkussenvaartuigen worden verboden. Daarbij is met name gedacht aan 
het gebruik voor recreatie doeleinden. Wel zou een uitzondering daarop 
kunnen worden gemaakt door ontheffing toe te staan in die gevallen, 
waarin het algemeen belang, te denken is bij voorbeeld aan calamiteuze 
situaties, een rol speelt. Het is voorspelbaar dat in dit soort situaties het nut 
van de toepassing van de procedures van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne niet opweegt tegen de daaraan verbonden bezwaren. 

De conclusie kan mitsdien zijn, dat, wanneer uitvoering wordt gegeven 
aan artikel 2 van de Wet geluidhinder, per categorie van toestellen zal 
moeten worden bezien of volstaan kan worden met een typegoedkeurings-
regeling of dat een vergunningstelsel op zijn plaats is. Wanneer gekozen 
wordt voor een vergunningsregime zal van geval tot geval moeten 
worden beoordeeld of er aanleiding bestaat om uitvoering te geven aan de 
tweede volzin van het tweede lid van artikel 5. Overigens is het niet de 
bedoeling op grote schaal van de vergunningplicht gebruik te maken. 

Artikel II, onderdeel C 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden er begrip voor te hebben dat de 
Regering niet aan het advies van de Raad van State wil tegemoet komen 
waar het betreft de uitbreiding van artikel 22, tweede lid. Zij deelden 
evenwel niet de motivering van de Regering als zou de door de Raad 
voorgestelde wijziging van het onderhavige artikel niet strikt noodzakelijk 
zijn. Zij meenden dat juist als het gaat om wetgeving moet worden voorko-
men dat wettelijke voorschriften voor verschillende uitleg vatbaar zijn. Ik 
meen dat de voorgestelde tekst voldoende duidelijk is. Van de door de 
leden van de V.V.D.-fractie ter sprake gebrachte evaluatie van de milieuwet-
geving, waarvan ik overigens een voorstander ben, kan pas sprake zijn 
nadat met de nieuwe milieuwetten in de praktijk ervaring is opgedaan. 

Artikel II, onderdeel M 

Deze bepaling die betrekking heeft op de mogelijkheid tot het toekennen 
van schadevergoedingen bracht de leden van de C.D.A.-fractie tot de vraag, 
of verschillen kunnen gaan ontstaan tussen de toekenning van een schade-
vergoeding door gedeputeerde staten en de ambtshalve toekenning van 
een schadevergoeding door de Kroon. 

In artikel 124 van de Wet geluidhinder zijn de besluiten genoemd die 
aanleiding kunnen zijn voor het toekennen van schadevergoedingen. 
Bepaald is, dat het gezag dat een dergelijk besluit in eerste aanleg neemt, 
tevens, hetzij op verzoek, hetzij ambtshalve over schadevergoeding beslist. 
Aangezien het hier de vergunningverlening betreft en het college van 
gedeputeerde staten daarmee is belast, betekent dit dat ook de beslissing 
omtrent de schadevergoeding tot de competentie van dit college behoort. 
Zulks voor zover over de vergunningverlening niet in beroep wordt beslist 
en daarbij ambtshalve een schadevergoeding wordt toegekend, dan wel 
overeenkomstig artikel 144, eerste lid, onder k, door de Kroon over een 
besluit betreffende de toekenning van een schadevergoeding als zodanig in 
beroep wordt beslist. 

Zoals bekend worden de kosten van schadevergoedingen bestreden uit 
een heffing, voor de instelling waarvan inmiddels een ontwerp van wet aan 
de Koningin ten behoeve van de advisering door de Raad van State is 
aangeboden. De bedoelde kosten komen echter ingevolge artikel 135, 
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eerste lid, onder c, van de Wet geluidhinder, alleen voor vergoeding in 
aanmerking voor zover de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
daarmede heeft kunnen instemmen. Op zich zelf mag hiervan een unifor-
merende werking worden verwacht. 

In relatie tot de voorbereiding van het wetsontwerp voor de instelling 
van de heffing is overleg opgang gekomen over de criteria en de maatstaven, 
die bij de toekenning van de vergoeding zullen moeten worden gehanteerd. 
Hoewel een nadere concretisering op basis waarvan een éénduidige 
toetsing van aanvragen door de vergunningverlener en het Rijk kan 
plaatsvinden en op basis waarvan ook de aanvrager zelf kan afleiden in 
welke orde van grootte de bijdrage zal liggen, gewenst is, ligt het voorshands 
niet in de bedoeling ten behoeve daarvan gebruikt te maken van de in 
artikel 124, vijfde lid, van de Wet geluidhinder geboden mogelijkheid. Ik 
stel mij voor dat met een rondschrijven aan de provincies, inzake de bij de 
vaststelling van de schadevergoeding te hanteren maatstaven, kan worden 
volstaan. 

De tostandkoming van een uitvoeringsmaatregel krachtens artikel 124, 
vijfde lid, zal afhankelijk zijn van de ervaringen die met het eerdergenoemde 
rondschrijven zullen worden opgedaan. 

Artikel II, onderdeel O 

De leden van de fracties van het C.D.A., de P.v.d.A., de V.V.D. en de 
S.G.P. stelden, naar aanleiding van een commentaar van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), vragen over de vantoepassingverklaring 
van de beroepsregeling van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
op de besluiten betreffende vergunningen op grond van artikel 12 van de 
Wet geluidhinder. 

Van het commentaar van de VNG, waarin erop wordt aangedrongen bij 
de vergunningen voor «niet-levende» muziek het volle beroep op de Kroon 
te vervangen door Arob-beroep, heb ik kennis genomen. Ter zake merk ik 
het volgende op. Voorop zij gesteld dat de situatie, zoals door de VNG 
geschetst, zich inderdaad zal voordoen. Ook het bestaande stelsel van de 
Wet geluidhinder brengt al met zich mee dat het beroep inzake vergunningen 
voor «niet-levende» muziek anders is geregeld dan het beroep inzake 
vergunningen voor «levende» muziek; in het eerste geval staat immers 
eerst vol beroep op gedeputeerde staten open en vervolgens Arob-beroep 
tegen deze beschikking, in het tweede uitsluitend Arob-beroep. Het wets-
ontwerp doet niet anders dan deze ongelijke situatie bestendigen, zij het 
dat om redenen van uniformiteit het beroep op gedeputeerde staten is 
vervangen door het beroep op de Kroon. 

Ik merk hierbij op, dat de keuze, gemaakt bij de totstandkoming van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne om bij alle milieuhygiënisch 
relevante beschikkingen Kroonberoep mogelijk te maken, de duidelijkheid 
voor de «gebruiker» van de milieuwetgeving dient. Ook de Richtlijnen van 
de Minister-President voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de 
Kroon gaan ervan uit dat bij beschikkingen op een nauw samenhangend 
beleidsterrein doorslaggevende betekenis kan worden toegekend aan de 
wenselijkheid van een eenvormige mogelijkheid tot het vragen van 
voorzieningen (richtlijn 7). In dat geval kan voor wat betreft minder belang-
rijke beschikkingen bij de ter zake van de belangrijkste beschikkingen 
gemaakt keuze worden aangesloten. Dit brengt wel met zich mee, dat ook 
in grensgebieden als het onderhavige, waar de medeverantwoordelijkheid 
op rijksniveau minder sprekend is en waar raakvlakken met andere beschik-
kingen bestaan (bij voorbeeld, als in dit geval, op het gebied van de 
openbare orde) voor dezelfde beroepsgang wordt gekozen. Dit kan dan 
leiden tot de situatie dat in die grensgebieden tegen beschikkingen aan 
weerszijden van de grens verschillende beroepswegen openstaan, hetgeen 
tot verwarring aanleiding zou kunnen geven. De oorzaak daarvan ligt in 
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wezen daarin dat het stelsel van rechtsbescherming tegen administratieve 
beslissingen in Nederland op verschillende manieren is geregeld; daaruit 
vloeien ook de door de leden van de C.D.A.-fractie aangeroerde procedurele 
verschillen voort. De oplossing van de problemen kan naar mijn mening 
dan ook niet worden gevonden door in incidentele gevallen als het onder-
havige een Kroonberoep te vervangen door een Arob-beroep; dat zou 
alleen leiden tot vervanging van de ene onduidelijkheid door de andere. Ik 
meen derhalve het door de VNG gedane voorstel niet te moeten volgen. 
Wel ben ik van mening dat moet worden nagegaan of de gevreesde 
problemen zich in de praktijk ook gaan voordoen; bij de evaluatie van de 
toepassing van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, die in die wet 
is voorzien (artikel 80), zal aan dit punt aandacht worden besteed. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen voorts of de Wet geluidhinder de 
mogelijkheid open laat om, nadat bij de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan een zone is vastgesteld, alsnog een verhoging van de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting overeenkomstig artikel 46 of de 
artikelen 83 of 84 vast te stellen, los van de herziening van een besterrv 
mingsplan. Dan zou een afzonderlijk vol beroep - anders dan nu in het 
wetsontwerp is voorzien - naar hun oordeel wel in aanmerking komen. 

Geantwoord zij dat bij zones rond industrieterreinen een mogelijkheid als 
door die leden bedoeld niet bestaat; artikel 48 van de Wet geluidhinder, dat 
mede op «bestaande situaties» van toepassing is, verzet zich tegen wijziging 
van een eenmaal voor woningen vastgestelde waarde. Bij zones langs 
wegen bestaat wel de mogelijkheid naderhand tot verhoging van de ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting over te gaan. Een zodanige verhoging 
kan evenwel pas praktisch effect hebben nadat het bestemmingsplan is 
herzien, ofwel een besluit tot aanleg of reconstructie van een weg buiten 
toepassing van de bestemmingsprocedure op grond van artikel 81 van de 
wet is genomen; tegen het laatste besluit zal ingevolge artikel 144, onder e 
(nieuw), van de wet vol beroep openstaan. 

De leden van deze fractie wezen ten slotte op een foutieve verwijzing in 
artikel 146 (nieuw); deze is bij nota van wijziging verbeterd. 

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