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Ontvangen 10 mei 1988 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Na artikel 49 wordt een nieuw artikel 49a ingevoegd, luidende: 

Artikel 49a 
1. Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 

in de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a, 9, tweede lid, 10, tweede en 
derde lid, 11, 15, vierde en zesde lid, en artikel 30, vierde lid, wordt, met 
uitzondering van de eerste keer dat een dergelijke algemene maatregel 
van bestuur krachtens deze wet wordt vastgesteld, gelijktijdig in de 
Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal overgelegd. Deze uitzondering geldt niet voor een 
algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 15, vierde en zesde 
lid. 

2. Gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop de bekendmaking is 
geschied, kan een ieder wensen en bezwaren, met betrekking tot het 
ontwerp ter kennis brengen van Onze Minister. 

3. Binnen de in het tweede lid bedoelde termijn kan door of namens 
een der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk 
aantal leden van een der Kamers van de Staten-Generaal de wens te 
kennen worden gegeven dat het in de maatregel te regelen ontwerp bij 
de wet wordt geregeld. 

4. In het geval bedoeld in het derde lid dienen Wij zo spoedig mogelijk 
een desbetreffend wetsvoorstel in. 

Toelichting 

De Scheepvaartverkeerswet kan duidelijk worden gekarakteriseerd als 
een kaderwet. 

In deze wet zijn een groot aantal basisbepalingen opgenomen die de 
feitelijke regeling van het betreffende onderwerp bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur laten plaatsvinden. Het gaat hierbij om 
een aantal onderwerpen die als vrij ingrijpend moeten worden 
beschouwd. 
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Dit betreft zowel de verplichtingen die kunnen worden opgelegd als de 
directe en indirecte economische gevolgen daarvan. Het gaat hier 
immers om belangrijke aspecten met betrekking tot de veiligheid van de 
scheepvaart, de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de Neder-
landse havens, alsmede de mogelijke gevolgen voor de omgeving van 
het schip, de scheepvaart en de aan de scheepvaartwegen grenzende 
woon- en werkgebieden. 

In verband hiermee is het noodzakelijk de daarop meest van invloed 
zijnde uitvoeringsregels als ontwerp vooraf bekend te stellen en belang-
hebbenden de gelegenheid te bieden daarover hun eventuele wensen en 
bezwaren kenbaar te maken. Dit vergroot ook in belangrijke mate het 
draagvlak van de betreffende regelingen. 

Ditzelfde geldt voor het politieke draagvlak. Ook het parlement dient 
vooraf de gelegenheid te hebben kennis te nemen van de betreffende 
ontwerpen en, al dan niet na overleg met de minister, af te wegen of het 
noodzakelijk moet worden geacht in een bepaald (verstrekkend) 
onderwerp alsnog bij wet te voorzien. 

Voor de relevante uitvoeringsregelingen is derhalve in dit artikel een 
dergelijke voorziening opgenomen. 

Aangezien de betreffende ontwerpen van algemene maatregelen van 
bestuur inmiddels onderwerp van overleg met betrokkenen zijn geweest 
c.q. de bestaande regelingen vooralsnog zullen worden gecontinueerd 
wordt dit voor de eerste keer niet noodzakelijk geacht. Een uitzondering 
hierop dient te worden gemaakt voor het ontwerp van een algemene 
maatregel van bestuur krachtens artikel 15, vierde en zesde lid, omdat 
deze nog niet is voorbereid en de bestaande regeling, op grond van het 
toegevoegde artikel 45a, min of meer in zijn huidige vorm tijdelijk zal 
worden gehandhaafd. 

De inhoud van artikel 49a is identiek aan artikel 72 van de wet bodem-
bescherming. 

Te Veldhuis 
Tegelaar-Boonacker 
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