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20 985 Wijziging van de Wet geluidhinder 

A D V I E S R A A D V A N STATE N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 27 jul i 1988. 

Bij Kabinetsmissive van 13 oktober 
1987, no. 152, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, bij de 
Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt een voorstel van 
wet met memorie van toelichting, 
houdende wijziging van de Wet 
geluidhinder (Stb. 1979, 99). 

1. Ingevolge Artikel I, onderdeel 
A, onder respectievelijk 2 en 3, van 
het wetsvoorstel wordt de definitie 
van 'buitenstedelijk gebied' en 
'stedelijk gebied' overeenkomstig het 
voorstel van de Commissie Evaluatie 
Wet geluidhinder (hierna te noemen: 
de Commissie) gewijzigd. Nu in de 
Wet geluidhinder geen omschrijving 
is gegeven wat moet worden 
verstaan onder auto(snel)weg, komt 
het de Raad van State wenselijk voor 
dat in de voorgestelde wijziging 
achter de woorden autoweg of 
autosnelweg telkens wordt toege-
voegd: als bedoeld in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens. 

2. Het wetsvoorstel beoogt aan 
artikel 2 een derde lid toe te voegen, 
strekkende tot het vaststellen van 
regels door de Minister van Volks-
huisvesting. Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer ter uitvoering van inter-
nationale regelgeving. 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 19 december 1988 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 13 
oktober 1987, nr. 152 machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State zijn 
advies inzake het bovenvermelde 
voorstel van wet rechtstreeks aan mij 
te doen toekomen. Dit advies, 
gedateerd 27 juli 1988, bied ik U 
hierbij aan. 

1. De opmerkingen van de Raad 
van State onder de punten 1, 2 
(eerste drie opmerkingen), 3, 4 , 5, 6, 
9, 10, 13, 18 (eerste opmerking), 22, 
23, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 37 en 
38 hebben geleid tot aanpassing van 
de daarin genoemde artikelen in 
door de Raad aangegeven zin. 

2. In verband met de opmerking 
van de Raad van State wordt in 
artikel 2, derde lid, niet langer 
voorgeschreven dat de publicatie van 
de in dat lid bedoelde ministeriële 
regelingen plaatsvindt in het 
Staatsblad. Artikel 4 van de Bekend-
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Gelet op de in de artikelen 91, 93 
en 94, van de Grondwet gebruikte 
terminologie lijkt het raadzaam de 
woorden 'internationale overeen-
komst' te vervangen door het woord: 
verdrag, terwijl, anders dan thans uit 
de tekst van het voorgestelde 
artikellid blijkt, tevens tot uitdrukking 
dient te worden gebracht dat een 
dergelijk verdrag Nederland bindt. 

Dit artikellid bepaalt verder dat de 
vaststelling van bedoelde regels 
geschiedt door voormelde minister 
zonder dat wordt voorgeschreven 
dat hiertoe zonodig overeen-
stemming behoeft te worden bereikt 
met andere ministers, zoals die wel 
noodzakelijk wordt geacht bij de 
totstandkoming van de op grond van 
het eerste lid van dit artikel uit te 
vaardigen algemene maatregelen 
van bestuur, dan wel ingevolge 
artikel 172, eerste lid, van de Wet 
geluidhinder. Gelet op de omstan-
digheid dat rekening gehouden moet 
worden met de werkingssfeer van 
reeds bestaande en toekomstige 
wetgeving die vanuit een ander 
aspect betrekking heeft op dezelfde 
problematiek geeft de Raad in 
overweging in dit artikellid de 
mogelijkheid open te laten 
vaststelling door meer dan één 
minister dan wel in overeen-
stemming met een andere minister 
te doen plaatsvinden. In de memorie 
van toelichting ware voorts aan te 
geven, waarom in dit geval publikatie 
plaatsvindt in het Staatsblad en niet 
in de Nederlandse Staatscourant, 
zoals in beginsel op grond van artikel 
4 van de Bekendmakingswet (Stb. 
1988, 18) mag worden verwacht. 

3. In artikel 47, achtste lid, wordt 
voorgesteld te bepalen dat een 
verzoek om een hogere waarde 
wordt geacht te zijn ingewilligd, 
indien niet tijdig de beslissing op het 
verzoek is verzonden. Hiermede 
wordt blijkens de artikelsgewijze 
toelichting met name gedoeld op de 
situatie van het nemen van een 
dergelijk besluit na de gewijzigde 
vaststelling van het bestem-
mingsplan (b.p.) met het oog op de 
fictieve goedkeuring van bestem-
mingsplannen als bedoeld in artikel 
28, derde lid, van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985, 
626) (WRO). Ingevolge de tweede 
volzin van laatstgenoemd artikellid is 
er sprake van een fictieve weigering 
van goedKeuring, indien de 
gemeente niet tijdig het b.p. aan de 
goedkeuring van gedeputeerde 
staten onderwerpt. Vergelijking 

makingswet (Stb. 1988, 18) is 
daardoor automatisch van 
toepassing. Dit betekent dat ook de 
ministeriële regelingen, bedoeld in 
dit artikellid, worden gepubliceerd in 
de Nederlandse Staatscourant. 

In het wetsvoorstel, zoals dat aan 
de Raad van State is voorgelegd, 
ontbrak een bepaling omtrent het 
van toepassing verklaren op een 
ministeriële regeling als bedoeld in 
artikel 2, derde lid, van de artikelen 
3, 4, 5, 6 en 7 welke aanvullende 
bepalingen bevatten omtrent de 
inhoud van een algemene maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 2. 
Een dergelijke bepaling ontbrak ook 
ten aanzien van het van toepassing 
verklaren op een ministeriële 
regeling als bedoeld in artikel 2, 
derde lid, van artikel 147a, welk 
artikel een beroepsgang inhoudt 
tegen besluiten genomen krachtens 
een algemene maatregel van bestuur 
met toepassing van artikel 2, tweede 
lid, onder b, en waarvan de 
bepalingen geen algemeen verbin-
dende voorschriften zijn. In het 
gewijzigde wetsvoorstel zijn deze 
omissies hersteld door toevoeging 
van een volzin aan artikel 2, derde 
lid. In de artikelsgewijze toelichting 
bij artikel I, de onderdelen B en C 
wordt daarvan melding gemaakt. 
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hiervan met artikel 47 , zesde en 
achtste lid, onder b, van het onder-
havige wetsvoorstel heeft bij de 
Raad de vraag doen rijzen of een 
bepaling als artikel 28, derde lid, 
tweede volzin, WRO ook niet 
opgenomen zou moeten worden in 
dit wetsontwerp ten aanzien van 
gevallen, bedoeld in het zesde lid. 
Ontbreken hiervan kan immers tot de 
situatie leiden dat een b.p. in geval 
van te late indiening fictief niet 
wordt goedgekeurd, terwijl de 
vaststelling van de hogere waarden 
wel wordt goedgekeurd. Het komt de 
Raad niet juist voor de koppeling van 
de b.p. procedure en de hogere-
waarde-procedure te doorbreken, 
met name waar de flexibiliteit van 
een b.p. bij de wetswijziging van 
1985 door minder gedetailleerde 
(globale plannen) is vergroot 
(hoofdstuk II, paragraaf 3 van de 
memorie van toelichting). Gelet op 
artikel 28, derde lid, WRO ware 
voorts onderdeel a (niet voor het in 
het vijfde lid bedoelde ti jdstip) van 
het achtste lid van artikel 47 te 
wijzigen in: niet binnen de in het 
vijfde lid bedoelde termijn. 

4. Ingevolge een desbetreffende 
aanbeveling van voornoemde 
Commissie wordt thans in artikel 48 
de mogelijkheid geschapen om een 
eenmaal vastgestelde maximaal 
toelaatbare geluidsbelasting in het 
kader van de vaststelling of 
herziening van een b.p. te herover-
wegen en deze te verhogen met ten 
hoogste 5 dB(A) in bij algemene 
maatregel van bestuur aan te geven 
gevallen. Er wordt echter geen 
voorstel gedaan tot regelgeving 
overeenkomstig de artikelen 47 , 
eerste lid, en 50, eerste lid. Daarin 
ware te voorzien. Voorts komt het de 
Raad, gelet op de artikelen 47, 
eerste lid, 50, eerste lid, en 52, 
tweede en derde lid (nieuw), 
wenselijk voor dat ook in dit geval 
uitdrukkelijk wordt bepaald dat de 
vaststelling van de hogere waarde 
geschiedt door gedeputeerde staten. 

5. Gelet op de thans geldende 
artikelen 50, tweede lid, en 5 1 , 
eerste en tweede lid, in onderling 
verband en samenhang beschouwd, 
neemt het college aan dat, voor 
zover in het tweede lid van artikel 50 
wordt verwezen naar artikel 5 1 , 
daarmee gedoeld wordt op het 
tweede lid van dit artikel. Nu dit 
laatste artikellid komt te vervallen en 
de inhoud daarvan wordt onderge-
bracht in een nieuw artikel 111 dient 
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artikel 50, tweede lid, in zoverre te 
worden aangepast. 

6. In de artikelen 52, tweede lid, 
aanhef en onder b, 69, tweede lid, 
aanhef en onder b en 76, tweede lid, 
aanhef en onder b, worden gevallen 
omschreven waarin bij de 
vaststelling of herziening van een 
b.p. hogere waarden in acht 
genomen moeten worden. Uit de 
memorie van toelichting (hoofdstuk 
II, paragraaf 3, en de artikelsgewijze 
toelichting op de onderdelen E en H 
van artikel I) en de notitie van 16 mei 
1986 (kamerstukken II 1985/86, 
19 531, nr. 2, bladzijde 26) kan 
worden opgemaakt dat de gevallen 
onder b zien op het vaststellen of 
herzien van een b.p. in afwijking van 
het ontwerp, zoals dit ter inzage 
heeft gelegen en in verband 
hiermede een (andere) hogere 
waarde in acht genomen moet 
worden. 

De zinsnede «die afwijking 
verband houdt met het in acht 
nemen van hogere waarden» wekt 
de indruk dat het in acht nemen van 
hogere waarden noopt tot het 
vaststellen of herzien van een 
afwijkend b.p. Aangezien evenwel 
blijkens het vorenstaande de situatie 
een omgekeerde is, verdient het naar 
het oordeel van de Raad aanbeveling 
bedoelde zinsnede anders te 
redigeren. 

7. De artikelen 52a en 69a 
strekken ertoe een wettelijke 
koppeling aan te brengen tussen de 
toepassing van artikel 19 van de 
WRO en de Wet geluidhinder: bij de 
toepassing van artikel 19 dienen de 
grenswaarden voor de geluidsbe-
lasting in acht genomen te worden. 
Blijkens de redactie van het eerste 
lid van de artikelen 52a en 69a heeft 
het besluit tot vrijstelling slechts 
betrekking op gronden die behoren 
tot een zone. Hiermee wordt naar de 
mening van het college niet gedoeld 
op gronden die in de toekomst (op 
grond van een nieuw b.p. of een 
herzien b.p.) tot een zone gaan 
behoren. Daar niet valt in te zien om 
welke reden laatstgenoemde situatie 
uitgesloten moet en kan worden, lijkt 
een redactie zoals geformuleerd in 
artikel 52, eerste lid («gronden die 
gaan of blijven behoren tot een 
zone») juister. Tevens ware in de 
memorie van toelichting aan te 
geven op welke wijze de belangen 
van de bevolking genoegzaam zullen 
worden gerespecteerd. 

7. De artikelen 52a en 69a 
voorzien in de koppeling tussen 
artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en de Wet 
geluidhinder door voor te schrijven 
dat bij de toepassing van artikel 19 
de grenswaarden voor de geluidsbe-
lasting in acht moeten worden 
genomen. De Raad merkt terecht op, 
dat blijkens de redactie van het 
eerste lid van de artikelen 52a en 
69a het vrijstellingsbesluit slechts 
betrekking heeft op gronden, die 
behoren tot een zone en niet tot 
gronden die in de toekomst (op 
grond van een nieuw of een herzien 
bestemmingsplan) tot een zone gaan 
behoren. Artikel 19 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening regelt 
immers een vrijstellingsmogelijkheid 
van het geldende bestemmingsplan, 
en loopt niet vooruit op de toekom-
stige planologische situatie. Deze 
zogenaamde anticipatie is geregeld 
in de artikelen 46 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en 50 van de 
Woningwet. Om vorenbedoelde 
reden kan geen gevolg worden 
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8. In hoofdstuk II, paragraaf 4 , van 
de memorie van toelichting wordt 
gesteld dat het voorstel van de 
Commissie in aanbeveling 8 om in 
afwachting van het tot stand komen 
van zones rond industrieterreinen 
voorlopige zones van rechtswege te 
doen gelden niet is overgenomen 
omdat, alvorens een bepaling 
daartoe in de wet zou zijn 
opgenomen en van kracht zijn 
geworden, het aantal op dat moment 
nog te zoneren terreinen gering zal 
zijn. Dit standpunt is ook verwoord in 
de notitie naar aanleiding van de 
eindrapportage van de Commissie 
Evaluatie Wet geluidhinder (kamer-
stukken II 1985/86, 19 5 3 1 , nr. 2, 
bladzijde 14). Gelet evenwel op het 
feit dat de notitie dateert van 16 mei 
1986, geeft de Raad in overweging 
in de memorie van toelichting aan te 
geven of op dit moment de eveneens 
in de notitie aangekondigde inhaal-
actie op dit punt tot het gewenste 
resultaat heeft geleid. 

9. In verband met de Beschikking 
van de Minister van Justit ie van 29 
december 1986, houdende plaatsing 
in het Staatsblad van de tekst van de 
Wet op de Raad van State (Stb. 
1962, 88), zoals deze laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 18 
december 1986, Stb. 668 (Stb. 
1986, 670) ware de laatste volzin 
van het tweede lid van artikel 58 
dienovereenkomstig aan te passen. 

10. Het eerste lid van artikel 67 
wordt overeenkomstig de wijziging 
van artikel 48 aangepast, zodat het 
mogelijk wordt een eenmaal vastge-
steld maximaal toelaatbare geluids-
belasting te heroverwegen. Mede 
gelet op artikel 55 (dat vaststelling 
van een zone deel kan uitmaken van 
de vaststelling of herziening van een 
b.p., maar dit niet behoeft) is het 
mogelijk dat een gemeente een 
geluidzonebesluit heeft genomen 
zonder dat een b.p. is vastgesteld. 
Zou daarna de gemeente besluiten 
tot het vaststellen van een b.p.. 

gegeven aan de opmerking van de 
Raad van State in de artikelen 52a 
en 69a te spreken over «gronden die 
gaan of blijven behoren tot een 
zone». In de toelichting op artikel I, 
onderdeel K, is aangegeven op welke 
wijze de belangen van de bevolking 
worden gerespecteerd. 

8. Er is gevolg gegeven aan het 
verzoek van de Raad van State om in 
de memorie van toelichting aan te 
geven of op dit moment de in de 
notitie van de toenmalige Minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer naar 
aanleiding van de eindrapportage 
van de Commissie Evaluatie Wet 
geluidhinder (Kamerstukken II 
1985/86, 19 5 3 1 , nr. 2) aangekon-
digde inhaalactie tot het gewenste 
resultaat heeft geleid. Te constateren 
valt dat de totstandkoming van 
geluidszones trager verloopt dan in 
vorengenoemde notitie - welke 
dateert van 16 mei 1986 - werd 
aangenomen. In de memorie van 
toelichting, hoofdstuk II, paragraaf 4 , 
wordt melding gemaakt van de 
gezamenlijke krachtsinspanning van 
rijk, provincies en gemeenten om 
rond 1 januari 1992 vrijwel alle 
industrieterreinen te hebben voorzien 
van geluidszones. Indien deze 
krachtsinspanning onverhoopt niet 
zal leiden tot het beoogde resultaat, 
zal worden bezien of en in hoeverre 
aanvullende mogelijkheden zullen 
worden aangewend. 
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waarin ook gronden zijn opgenomen 
die deel uitmaken van de in een 
eerdere fase vastgestelde 
geluidszone, dan dient deze situatie 
naar het oordeel van het college ook 
begrepen te worden onder het 
voorschrift van artikel 67, eerste lid, 
nieuw. De voorgestelde redactie op 
dit punt is niet toereikend, zodat het 
wenselijk voorkomt het artikelon-
derdeel zodanig te wijzigen dat 
vorenbedoelde situatie daaronder 
begrepen kan worden. 

11 . Met de wijziging van artikel 68 
is beoogd een regeling te treffen die 
overeenkomt met de artikelen 49 en 
50 (andere geluidsgevoelige bestem-
mingen in nieuwe situaties). In het 
tweede lid van laatstgenoemd artikel 
wordt onder meer artikel 47, tweede 
tot en met achtste lid, van overeen-
komstige toepassing verklaard. In de 
memorie van toelichting ware aan te 
geven waarom daarvan ten aanzien 
van artikel 68 wordt afgeweken, nu 
een dergelijke regeling, naar het de 
Raad voorkomt, ook met betrekking 
tot geluidsbelasting vanwege een 
industrieterrein niet kan worden 
gemist. Voorgesteld wordt in artikel 
68, derde lid (nieuw), uitsluitend nog 
te verwijzen naar de artikelen 7 1 , 72 
en 73. Aangezien laatstgenoemd 
artikel geen regeling, specifiek 
betrekking hebbende op woningen, 
bevat, maar gelet op de plaatsing in 
een aparte afdeling (3) met 
betrekking tot de wijze van 
uitvoering van akoestisch onderzoek 
een algemene strekking heeft, is het 
de Raad niet duidelijk waarom de 
verwijzing naar artikel 73 is gehand-
haafd. Hierop ware alsnog in te 
gaan. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
verwijzing in voormeld derde lid naar 
artikel 5 1 , nu daarmee niet wordt 
bewerkstelligd dat gedeputeerde 
staten aan een besluit om een 
hogere waarde vast te stellen, 
voorwaarden kunnen verbinden. Het 
derde lid verwijst immers alleen naar 
het eerste lid van artikel 68 en niet 
naar het tweede lid, dat de bedoelde 
bevoegdheid van gedeputeerde 
staten regelt. 

12. In artikel 70, tweede lid, wordt 
bepaald dat het voorbereidingsbe-
sluit op grond van artikel 21 WRO in 
het vervolg uiterlijk binnen één 
maand na totstandkoming van het 
zonebesluit moet worden geregeld. 
Naar de mening van het college 
dient in de memorie van toelichting 
alsnog te worden aangegeven op 

11 . De Raad van State merkt 
terecht op dat in artikel 68, tweede 
lid (nieuw), artikel 47, tweede tot en 
met achtste lid, van overeenkomstige 
toepassing wordt verklaard. In het 
gewijzigde wetsvoorstel is aan deze 
opmerking gevolg gegeven door het 
opnemen van een tweede volzin in 
het vierde lid (nieuw) van artikel 68. 
In verband met het gevolg geven aan 
de opmerking van de Raad van State 
onder punt 3 is aan artikel 47 een 
negende lid toegevoegd. In 
navolging daarvan wordt in deze 
tweede volzin artikel 47, tweede tot 
en met negende lid, van overeen-
komstige toepassing verklaard. Ook 
de door de Raad van State 
genoemde artikelen 49 en 50 zijn in 
deze zin aangepast. In verband met 
de overige opmerkingen van de Raad 
van State onder punt 11 is in artikel 
68, derde lid, (nieuw), de verwijzing 
naar artikel 73 geschrapt, terwij l de 
verwijzing naar artikel 51 is 
verplaatst naar de tweede volzin van 
het vierde lid (nieuw) van artikel 68. 
Door die verplaatsing wordt bewerk-
stelligd dat gedeputeerde staten aan 
een besluit om een hogere waarde 
vast te stellen voorwaarden kunnen 
verbinden. 

12. In de memorie van toelichting 
is een passage opgenomen waarin 
het wenselijk wordt genoemd dat bij 
het nemen van een voorbereidings-
besluit inzicht bestaat omtrent het te 
hanteren ti jdschema voor de 
vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan in verband met de 
verwerking van het zonebesluit. In 
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welke wijze wordt gewaarborgd dat 
de desbetreffende gemeenteraad 
ti jdig een nieuw voorbereidingsbe-
sluit neemt, indien het oorspronke-
lijke ingevolge artikel 2 1 , vierde lid, 
WRO vervalt, alsmede welke de 
consequenties voor het zonebesluit 
zullen zijn, indien de gemeenteraad 
niet t i jdig een zodanig nieuw besluit 
neemt. 

13. In het eerste lid van artikel 
76a ware tot uitdrukking te brengen 
dat het vrijstellingsbesluit bedoeld in 
artikel 19 WRO zowel geheel als 
gedeeltelijk betrekking kan hebben 
op gronden behorende tot een zone 
als bedoeld in artikel 74. 

14. In de memorie van toelichting 
met betrekking tot artikel 80 ware 
tevens melding te maken van het feit 
dat artikel 77, tweede lid, is komen 
te vervallen. 

15. De toelichting ter zake van 
artikel 82 ware aan te vullen met het 
gegeven dat de wijziging tevens een 
gevolg is van het onderbrengen van 
alle regelingen inzake reconstructie 
in afdeling 4 van hoofdstuk VI. 

16. In artikel 82a wordt op 
voorstel van de Commissie de 
mogelijkheid geopend dat gedepu-
teerde staten op verzoek van de 
betrokken gemeente in stedelijk 
gebied voor woningen een algemeen 
geldende hogere waarde vaststellen 
tot 55 dB(A). Blijkens de memorie 
van toelichting (hoofdstuk II, 
paragraaf 5) zal een zelfde regeling 
voor andere geluidsgevoelige 
bestemmingen worden opgenomen 
in het Besluit grenswaarden binnen 
zones langs wegen (Stb. 1981 , 688). 
Aldus ontstaat een verschil in niveau 
van regelgeving, terwijl voorts de 
vraag kan worden gesteld of op deze 
wijze wordt gehandeld in overeen-
stemming met hetgeen blijkens de 
memorie van toelichting wordt 
nagestreefd, te weten het 
voorkomen van de thans bestaande, 
als ti jdrovend en beleidsruimte 
beperkend ervaren procedure. In de 
memorie van toelichting ware hierop 
nog nader in te gaan. 

die passage wordt tevens de rol 
geschetst van gedeputeerde staten. 
Tenslotte wordt duidelijk gesteld dat 
een besluit tot zonevaststelling niet 
zijn rechtskracht verliest, indien het 
daarop genomen voorbereidingsbe-
sluit niet binnen een jaar wordt 
gevolgd door de vaststelling of 
herziening van een bestem-
mingsplan. 

14. In de memorie van toelichting 
met betrekking tot artikel 80 
(hoofdstuk IV, onderdeel BB) is tot 
uitdrukking gebracht dat de wijziging 
van dit artikel onder meer samen-
hangt met het laten vervallen van 
artikel 77, tweede lid. 

15. In de memorie van toelichting 
met betrekking tot artikel 82 
(hoofdstuk IV, onderdeel DD) is 
vermeld dat de wijziging van het 
eerste lid van dit artikel tevens een 
gevolg is van het onderbrengen van 
alle regelingen inzake reconstructie 
in Afdeling 4 van hoofdstuk VI. 

16. Het door de Raad van State 
gesignaleerde verschil in niveau van 
regelgeving wat betreft de 
bevoegdheid van gedeputeerde 
staten om op verzoek van de 
betrokken gemeente in stedelijk 
gebied een algemeen geldende 
hogere waarde vast te stellen voor 
woningen en voor andere geluidsge-
voelige gebouwen en objecten, 
hangt samen met het verschil in 
niveau van regelgeving in artikel 82. 
In het eerste lid van dit artikel wordt 
de ten hoogste toelaatbare geluids-
belasting van de gevel, vanwege de 
weg voor woningen vastgesteld op 
50 dB(A), terwijl in het tweede lid 
wordt bepaald dat het vaststellen 
van waarden voor de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting van de 
gevel, vanwege de weg voor andere 
geluidsgevoelige woningen en 
objecten plaatsvindt bij algemene 
maatregel van bestuur. In de 
memorie van toelichting wordt op 
die samenhang gewezen (hoofdstuk 
II, paragraaf 54, subparagraaf 
Algemeen geldende hogere waarde). 
Tevens wordt op dit plaats de 
grondslag van artikel 82a verduide-
lijkt. 
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17. Ingevolge Artikel I, onderdeel 
CC, van het wetsvoorstel wordt 
artikel 83, eerste l id, aangepast aan 
het feit dat een nieuw artikel 82a is 
ingevoegd. De invoeging zoals deze 
nu wordt voorgesteld heeft, naar het 
de Raad voorkomt, tot gevolg dat het 
vaststellen van de hogere waarde in 
stedelijke gebieden wordt gebracht 
onder de werking van artikel 83. De 
ontheff ingenprocedure wordt 
evenwel als belemmerend ervaren, 
om welke reden juist een aparte 
regeling (artikel 82a) is gecreëerd. 
Ook uit artikel 82a, derde l id, kan 
worden afgeleid dat een regeling van 
verschillende procedurevoorschriften 
niet bedoeld is. Gelet op het voren-
staande rijst de vraag of de nieuwe 
zinsnede op de voorgestelde plaats 
dient te worden gehandhaafd. 

18. Het nieuw in te voegen vierde 
lid van artikel 83 strekt ertoe gevolg 
te geven aan aanbeveling 27 van de 
Commissie inzake de situering van 
agrarische bedri j fswoningen. In het 
advies van de Centrale raad voor de 
milieuhygiëne van 22 september 
1987 (CRMH; bladzijde 19) wordt 
erop gewezen dat een uitzondering 
ten aanzien van deze categorie 
woningen alleen wenselijk is voor 
nieuwe agrarische bedrijfswoningen 
langs bestaande wegen. In het 
nieuwe vierde lid is deze specificatie 
niet aangebracht, hoewel in de 
memorie van toelichting (hoofdstuk 
II, paragraaf 5) wordt gesteld dat de 
ontheff ingsmogeli jkheid alleen voor 
nieuwe woningen geldt. De Raad 
acht het wenselijk dat in dit artikellid 
expliciet wordt aangegeven dat de 
regeling alleen geldt voor nieuwe 
woningen. Voorts ware in de 
memorie van toelichting uiteen te 
zetten of de ontheff ingsmogeli jkheid 
alleen in het leven wordt geroepen 
ten aanzien van bestaande of in 
aanleg zijnde wegen, dan wel 
(tevens) van nieuwe. 

19. Ingevolge het derde lid van 
artikel 90 van het wetsvoorstel kan 
een hogere waarde voor de ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting 
worden vastgesteld dan 55 dB(A), 
maar deze mag 70 dB(A) niet te 
boven gaan. 

Anders dan in het huidige artikel 
90, derde iid, aanhef en onder b, 
wordt thans geen onderscheid meer 
gemaakt tussen woningen in buiten-
stedelijk gebied (65 dB(A)) en in 
stedelijk gebied (70 dB(A)). Blijkens 
de artikelsgewijze toelichting op 
artikel I, onderdeel GG, strekt deze 

1 7. In het gewijzigde wetsvoorstel 
is in verband met de opmerking van 
de Raad van State een andere 
oplossing gekozen voor de 
aanpassing van artikel 83, eerste lid, 
aan artikel 82a. Daardoor wordt 
duidelijk dat de toepassing van dit 
laatste artikel niet nader wordt 
geregeld bij de in artikel 83, eerste 
lid, bedoelde algemene maatregel 
van bestuur. In de memorie van 
toelichting (hoofdstuk II, paragraaf 5, 
subparagraaf Algemeen geldende 
hogere waarde) is voorts een 
passage opgenomen, waarin de 
relatie wordt verduidelijkt tussen 
beide vorenbedoelde artikelen 
ingeval artikel 82a wordt toegepast. 

18. Aan de tweede opmerking van 
de Raad van State onder punt 18 is 
tegemoet gekomen door in de 
memorie van toelichting (hoofdstuk 
II, paragraaf 5, subparagraaf 
Agrarische bedrijfswoningen) 
uitdrukkelijk te stellen dat de 
mogelijkheid om voor agrarische 
bedrijfswoningen een waarde vast te 
stellen, die 5 dB(A) hoger is dan de 
huidige, niet van toepassing is 
wanneer deze woningen gesitueerd 
zijn langs in aanleg zijnde of nieuwe 
buitenstedelijke wegen. 

19. De opvatting van de Centrale 
raad voor de milieuhygiëne, waaraan 
de Raad van State onder punt 19 
refereert, berust op een misverstand. 
In de memorie van toelichting 
(hoofdstuk II, paragraaf 5, subpara-
graaf Vereenvoudiging bestaande 
situaties wegverkeerslawaai) wordt 
dit misverstand weggenomen. 
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bepaling er onder meer toe de regels 
inzake bestaande situaties van 
wegverkeerslawaai te vereenvou-
digen. De CRMH heeft in zijn advies 
over de onderhavige wetswijziging 
deze versoepeling onaanvaardbaar 
geacht (bladzijde 9, tweede volzin 
alinea). In de memorie van 
toelichting dient alsnog te worden 
gemotiveerd waarom voor de 
hoogste norm is gekozen en niet, 
zoals in het tweede lid van dit artikel, 
voor de laagste. 

20. In het tweede lid van artikel 
97 wordt, anders dan in het eerste 
lid, tevens gesproken over een te 
reconstrueren wegdeel, terwijl 
daarvan toch ook sprake kan zijn in 
de in het eerste lid bedoelde situatie. 
Teneinde uniformiteit in regelgeving 
zo veel mogelijk te bevorderen geeft 
de Raad in overweging in het tweede 
lid niet ook nog te spreken van een 
wegdeel, maar onder de begripsom-
schrijving van «weg» in artikel 1 ook 
weggedeelte te doen begrijpen. 

2 1 . In de toelichting met 
betrekking tot het eerste lid, onder c, 
van artikel 100 (hoofdstuk II, 
paragraaf 5, voorlaatste alinea) 
wordt opgemerkt dat de maximale 
ontheffingswaarde van 70 dB(A) 
geldt in overige gevallen, dat wil 
zeggen gevallen die ingevolge artikel 
89 aan de minister gemeld moeten 
worden en met betrekking waartoe 
de minister ingevolge artikel 90, 
tweede lid, een ten hoogst 
toelaatbare waarde dient vast te 
stellen. Naar het oordeel van het 
college heeft het gestelde onder c 
echter ook betrekking op artikel 100, 
eerste lid, onder a, nu in dit artikel-
onderdeel geen maximale geluidsbe-
lasting is aangegeven en in 
onderdeel c alleen verwezen wordt 
naar onderdeel b. Zulks komt ook ter 
vermijding van een ongelimiteerde 
verhoging wenselijk voor, daar 
onderdeel a ook van toepassing is op 
gevallen bedoeld in artikel 99, 
tweede lid. De toelichting ware 
derhalve op het hiervoor aangegeven 
punt te verduidelijken. 

22. In het tweede lid van artikel 
100 wordt een aantal artikelen (86, 
tweede en derde lid, en 87) van 
overeenkomstige toepassing 
verklaard. In Artikel I, onderdelen EE 
en FF van het wetsvoorstel worden 
deze artikelen zodanig gewijzigd dat 
het daarin gestelde ook geldt voor 
artikel 100. In verband met de 
leesbaarheid van de wet en mede 

20. Om ongewilde consequenties 
te vermijden bij de berekening van 
de geluidsbelasting vanwege een 
weg in de gevallen waarin een 
woning binnen zones van meerdere 
wegen ligt is aan de suggestie van 
de Raad van State om in de begr ips-
omschrijving van «weg» in artikel 1 
ook weggedeelte te doen begrijpen 
geen gevolg gegeven. In plaats 
daarvan is de oplossing gezocht in 
een verduidelijking van de tekst van 
artikel 97, tweede lid. 

2 1 . In plaats van een verduide-
lijking in de memorie van toelichting 
is in het gewijzigde wetsvoorstel de 
tekst van artikel 100a - artikel 100 in 
het wetsvoorstel zoals dat aan de 
Raad van State is voorgelegd -
aangepast in de door de Raad van 
State aangegeven zin. 
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gelet op de opzet van het tweede lid 
van artikel 92 komt het de Raad 
wenselijk voor dat de verwijzing in 
de artikelen 86, eerste, tweede en 
derde lid, en 87, eerste lid, naar 
artikel 100 komt te vervallen, 
hetgeen echter tevens meebrengt 
dat in het tweede lid van artikel 100 
ook melding dient te worden 
gemaakt van artikel 86, eerste lid. 
Hierin ware te voorzien. 

23. In de artikelsgewijze 
toelichting met betrekking tot artikel 
86 wordt opgemerkt dat als gevolg 
van het samenbrengen van de 
bepalingen inzake reconstructies 
artikel 84 is vervangen door artikel 
100. Dientengevolge is in een aantal 
artikelen de vermelding van artikel 
84 gewijzigd in artikel 100. Het 
gestelde komt de Raad echter niet 
geheel juist voor. De ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting bij 
reconstructie is niet alleen weerge-
geven in artikel 100, maar ook in de 
artikelen 99 en 101 , doordat de 
huidige artikelen 82 tot en met 87 in 
hun geheel zijn ontdaan van recon-
structiebepalingen. Dit heeft tot 
gevolg dat niet zonder meer in de 
gevallen dat artikel 84 wordt 
genoemd, volstaan kan worden met 
vervanging door artikel 100. Zo dient 
in artikel 76, tweede en derde lid, 
(nieuw) ook melding gemaakt te 
worden van de artikelen 99 en 101 , 
evenals in artikel 76a, eerste l id, 
(nieuw) en ware in artikel 82, eerste 
lid, (nieuw) tevens te spreken van 
artikel 99. In de overige gevallen kan 
volstaan worden met vermelding van 
artikel 100. 

24. In het wetsvoorstel wordt 
artikel 104, tweede lid, gehandhaafd. 
Dit komt het college niet juist voor. 
Immers is in het eerste lid van dit 
artikel geen sprake meer van een 
algemene maatregel van bestuur, 
terwij l voorts artikel 89, vierde lid, 
van overeenkomstige toepassing is 
verklaard blijkens de nieuwe redactie 
van het eerste lid. 

25. In de memorie van toelichting 
ware aan te geven waarom artikel 
109, eerste lid, in het voorstel is 
opgenomen, nu toch een algemene 
maatregel van bestuur te allen tijde 
kan worden ingetrokken of gewijzigd. 

26. In artikel 110, eerste lid, 
wordt gesproken van «geluidhinder 
in en buiten de zone, aangewezen 
ingevolge dit lid». Naar het de Raad 
voorkomt wordt hiermede bedoeld 

25. In het gewijzigde wetsvoorstel 
is artikel 109, eerste lid, geschrapt. 
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de zone zoals aangewezen ingevolge 
artikel 108, eerste lid. Derhalve lijkt 
de zinsnede «aangewezen ingevolge 
dit lid» gemist te kunnen worden, 
daar immers de te stellen regels 
uitsluitend betrekking hebben op 
bedoelde zone en bovendien de 
leesbaarheid door weglating 
bevorderd wordt. 

27. Ingevolge het eerste lid van 
artikel 110 kunnen bepalingen van 
de hoofdstukken V en VI van 
overeenkomstige toepassing worden 
verklaard. In de memorie van 
toel ichting ter zake (hoofdstuk II, 
paragraaf 6) wordt evenwel 
opgemerkt dat de mogelijkheid is 
opengelaten om de wetteli jke 
zoneringsregelingen voor indust r ie , 
weg- en spoorweglawaai van 
overeenkomstige toepassing te 
verklaren. Dit noopt er naar het 
oordeel van het college toe om in 
artikel 110, eerste lid, ook melding te 
maken van hoofdstuk VII. Hierbij kan 
met name gedacht worden aan 
artikel 105. 

28. Artikel 111 , tweede en derde 
lid, bevat een regeling inzake binnen-
waarden voor verkeerslawaai bij 
aanleg van nieuwe wegen of 
saneringssituaties. Het tweede lid, 
onder b, en het derde lid betreffen 
wegen die op 1 maart 1986 in 
aanleg of geprojecteerd waren dan 
wel aanwezig waren, echter niet 
zijnde wegen bedoeld onder a van 
het tweede lid. Bij lezing van laatst-
genoemd artikellid kan, naar het de 
Raad voorkomt, niet zonder meer 
een tegenstell ing worden waarge-
nomen, in zoverre het de zinsnede 
betreft: ingeval het een weg betreft 
die na 1 januari 1982 is geprojec-
teerd. Nu waarschijnlijk is bedoeld te 
zeggen: een na 1 januari 1982 
geprojecteerde weg in een overeen-
komstig de artikelen 76 tot en met 
78 vastgesteld b.p., ware het tweede 
lid, onder a, in die zin aan te vullen. 

29. In de artikelen 113 en 114 
wordt gewag gemaakt van «andere 
geluidsgevoelige bestemmingen». 
Ter wil le van de uniformiteit met 
andere artikelen van de wet verdient 
het geen aanbeveling het «nieuwe» 
begrip «bestemmingen» te introdu-
ceren. Overeenkomstig de redactie 
van onder andere artikel 101 ware 
hiervoor te schrijven: gebouwen en 
objecten. 

30. Artikel 125 geeft een regeling 
voor de kosten van maatregelen in 

28. Artikel 111 , tweede lid, onder 
a, is in de door de Raad van State 
aangegeven zin gewijzigd, met dien 
verstande dat conform de oorspron-
kelijke bedoeling in de tekst wordt 
gesproken over «een na 1 januari 
1982 aangelegde weg». 
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zones rond industrieterreinen in 
bestaande situaties en in nieuwe 
situaties bij wijziging van zones. In 
Artikel I, onderdeel MM, van het 
wetsvoorstel wordt alleen het eerste 
lid gewijzigd. Het komt de Raad 
evenwel ook noodzakelijk voor het 
tweede lid, dat handelt over de 
kosten van maatregelen met 
betrekking tot de geluidwering van 
gevels, te wijzigen, aangezien het 
treffen van bedoelde maatregelen 
regeling heeft gevonden in het 
nieuwe hoofdstuk VIM A (Artikel I, 
onderdeel LL, van het wetsvoorstel). 
De verwijzing naar Afdeling 2 van 
hoofdstuk V lijkt derhalve gewijzigd 
te moeten worden in: hoofdstuk VIM 
A). Tevens ware in het opschrift van 
Artikel I, onderdeel MM, «paragraaf 
2» te wijzigen in: paragraaf 1, in 
verband met de Wet van 30 maart 
1988 tot uitbreiding van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne 
met regels met betrekking tot de 
financiering van het beleid op het 
gebied van de milieuhygiëne (Artikel 
VI, Stb. 113; en Stb. 114). 

31. Om dezelfde reden als vermeld 
met betrekking tot artikel 125 ware 
in het tweede lid van artikel 126 de 
verwijzing naar Afdeling 3 van 
hoofdstuk VI te wijzigen in: 
hoofdstuk VIM A. Het nieuwe vierde 
lid van dit artikel verklaart de 
voorgaande leden van overeenkorrv 
stige toepassing ten aanzien van 
gebouwen en andere objecten. Nu 
evenwel een nieuw derde lid is 
ingevoegd betreffende door de 
minister vast te stellen normbe-
dragen (Artikel I, onderdeel NN, van 
het wetsvoorstel) is bij het college 
de vraag gerezen of de van overeen-
komstige-toepassingverklaring ook 
kan gelden voor het bepaalde in dit 
nieuwe derde lid. De artikelsgewijze 
toelichting spreekt alleen over 
woningen en uit het gestelde kan 
niet worden afgeleid of dit ook dient 
te gelden voor gebouwen en andere 
objecten. Indien een beperking tot 
woningen moet worden aangebracht, 
waren in het nieuwe vierde lid alleen 
het eerste en tweede lid van 
overeenkomstige toepassing te 
verklaren. 

31. De van overeenkomstige-
toepassingverklaring in het vierde lid 
(nieuw) van artikel 126 heeft ook 
betrekking op het in te voegen nieuw 
derde lid. De opmerking van de Raad 
van State maakt duidelijk dat het 
gebruik van de terminologie 
«voorgaande leden» licht tot misver-
stand aanleiding kan geven. Om die 
reden wordt in het gewijzigd 
wetsvoorstel in de artikelen 125, 
derde lid, en 126, vierde lid, die 
terminologie verlaten. Ook de 
artikelsgewijze toelichting met 
betrekking tot artikel 126 is verdui-
delijkt (hoofdstuk IV, onderdeel SS). 

32. Ingevolge Artikel I, onderdeel 
00, van het Wetsvoorstel vervalt het 
tweede lid van artikel 127, omdat de 
procedure in geval van reconstructie 
in een saneringssituatie gewijzigd is. 
In de toelichting ter zake wordt 
opgemerkt dat, indien zich in de 
praktijk overgangsproblemen zouden 

32. In plaats van een verduide-
lijking in de memorie van toelichting 
wordt in het gewijzigde wetsvoorstel 
in artikel 128, eerste lid, uitdrukkelijk 
verwezen naar artikel 127. 
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voordoen over de toerekening van 
kosten, hiervoor op basis van artikel 
128 oplossingen gevonden kunnen 
worden. Weliswaar voorziet artikel 
128 in situaties waarin de kosten 
voor een wegaanlegger, respectie-
velijk wegbeheerder, of een 
gemeente redelijkerwijs niet of niet 
geheel te zijnen laste behoren te 
blijven, doch zulks is beperkt tot 
artikel 126-gevallen. De tekst van 
artikel 128 biedt derhalve naar het 
oordeel van de Raad geen ruimte 
voor het geven van oplossingen voor 
bijzondere omstandigheden voort-
vloeiende uit toepassing van artikel 
127. Ook de toelichting bij artikel 
128 (Kamerstukken II 1975/76, 
13 639, nr. 3, bladzijde 115, eerste 
twee volledige alinea's) lijkt hiervoor 
geen aanknopingspunten te bieden. 
De memorie van toelichting dient op 
dit punt te worden verbeterd. 

33. De memorie van toelichting 
met betrekking tot Artikel I, 
onderdeel QQ, geeft alleen een 
uiteenzetting omtrent het laten 
vervallen van artikel 144, eerste l id, 
onder f. Het vervallen van onderdeel 
g wordt niet toegelicht. Laatstge-
noemd onderdeel heeft immers 
betrekking op het laten vervallen van 
artikel 93, derde en vierde lid, en 
artikel 94, tweede en derde lid, 
betreffende vaststelling van 
besluiten door de gemeenteraad in 
verband met de verkorting van de 
procedure. De toelichting ware 
derhalve aan te vullen. 

34. Ziet de Raad het goed, dan 
wordt artikel 144, eerste lid, onder h, 
ten onrechte gehandhaafd, nu artikel 
96 bij de onderhavige wetswijziging 
komt te vervallen. Hetzelfde geldt 
met betrekking tot onderdeel i, nu 
artikel 100, eerste volzin, wordt 
gewijzigd. Het vorenstaande leidt 
overigens tevens tot vernummering 
van onderdeel j . 

35. Ingevolge artikel 144, eerste 
lid, onder e, kan beroep worden 
ingesteld tegen een door de 
gemeenteraad op grond van artikel 
81 genomen besluit. In het huidige 
artikel 81 betreft dit ook een weg in 
reconstructie. Aangezien evenwel in 
het wetsvoorstel de bepalingen ter 
zake van reconstructie in een aparte 
afdeling van hoofdstuk VI worden 
ondergebracht (artikelen 97 tot en 
met 101) is bij het college de vraag 
gerezen of de beroepsmogelijkheid 
bedoeld in onderdeel e niet ook zou 
moeten gelden voor het besluit van 

33. De memorie van toelichting 
met betrekking tot artikel I, 
onderdeel W W - artikel I, onderdeel 
SS in het wetsvoorstel zoals dat aan 
de Raad van State is voorgelegd - is 
overeenkomstig de wens van de 
Raad van State aangevuld. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 8 - 1 9 8 9 , 20 985 , A 13 



de gemeenteraad op grond van 
artikel 97, eerste lid. 

36. In de memorie van toel ichting 
dient te worden gemotiveerd 
waarom in artikel 157, eerste lid, 
verwijzing naar artikel 88, tweede lid, 
gelet op de nieuwe redactie van deze 
bepaling, wordt gehandhaafd. 

37. Ingevolge het eerste lid, onder 
a, van artikel 163 kunnen bij 
algemene maatregel van bestuur 
regels worden gesteld omtrent het 
van overheidswege verrichten van 
geluidsmetingen. Het gaat hier 
evenwel om zonering van inrich-
tingen en derhalve zijn de geluids-
metingen als bedoeld in de hoofd-
stukken V, VI, VII en VIM uitgesloten. 
Aangezien in het onderhavige 
wetsvoorstel een nieuw hoofdstuk 
VIII A is ingevoegd, dat voorschriften 
geeft inzake binnenwaarden van 
woningen en gebouwen, die 
voorheen grotendeels verspreid over 
voornoemde hoofdstukken 
voorkwamen, komt het de Raad 
aangewezen voor de opsomming in 
artikel 163, eerste lid, onder a, aan 
te vullen met de vermelding van 
hoofdstuk VIII A. Dit hoofdstuk heeft 
immers geen betrekking op inrich-
t ingen. 

38. In artikel II wordt geregeld dat 
een aantal artikelen van de Wet 
geluidhinder komt te vervallen, 
indien artikel 151 van het ontwerp-
Gemeentewet (Kamerstukken II 
1985/86, 19 403) in werking treedt. 
Het college wil erop wijzen dat ook 
artikel 66 (nieuw) in die zin 
aangepast zal moeten worden, dat 
de zinsnede «Artikel 47, tweede t /m 
achtste lid» gewijzigd wordt in: 
Artikel 47, derde t /m achtste lid. 

39. In hoofdstuk I, eerste alinea, 
van de memorie van toelichting 
wordt gesteld dat het proces van 
inwerkingtreden van de Wet geluid-
hinder pas in 1987 werd afgerond. 
De artikelen 13 en 164 tot en met 
167 zijn evenwel nog niet in werking 
getreden. De toelichting ware 
derhalve op dit punt te wijzigen. 

40. Voor een aantal redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

36. In het gewijzigde wetsvoorstel 
is in artikel 1 57, eerste lid, de 
verwijzing naar artikel 88, tweede lid, 
alsnog geschrapt. 

39. De door de Raad van State 
gewraakte zin in hoofdstuk I, eerste 
alinea, van de memorie van 
toelichting is vervangen door een zin 
die meer recht doet aan de werke-
lijkheid. 

40. De door de Raad van State 
aangegeven redactionele kantteke-
ningen zijn verwerkt, op die met 
betrekking tot artikel 83, eerste lid, 
en artikel 97, eerste l id, na. Een en 
ander houdt verband met de andere 
redactie van het eerstgenoemde 
artikel en de schrapping van het 
laatstgenoemde artikel. 
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Ik teken hierbij nog aan dat ik in 
verband met de naar verwachting 
verhoudingsgewijs korte 
geldingsduur van de artikelen 91 en 
92, welke betrekking hebben op 
geprojecteerde woningen langs 
geprojecteerde wegen, heb besloten 
deze artikelen in het gewijzigde 
wetsvoorstel te laten vervallen ten 
gunste van het pas in werking laten 
treden van het artikelonderdeel tot 
schrapping van de huidige paragraaf 
3 van Afdeling 3 van hoofdstuk VI 
(de artikelen 91 tot en met 98) op 1 
januari 1992. Aldus wordt hetzelfde 
bereikt, zij het dat de oorspronkelijk 
voorgelegde vereenvoudiging van 
deze paragraaf achterwege blijft. In 
verband met het vorenstaande is in 
het gewijzigde wetsvoorstel aan 
artikel I, onderdeel JJ , een onderdeel 
4 toegevoegd en zijn in onderdeel 
KK de artikelen 97 en 98 
vernummerd tot 99 en 99a, terwij l 
de artikelen 99 tot en met 101 
vernummerd zijn tot 100, 100a en 
100b. Tevens wordt door het 
opnemen van artikel V bewerk-
stelligd dat de verwijzingen in 
Afdeling 3, §3, naar artikel 88, eerste 
lid, onder e, f en g, inhoudende een 
omschrijving van drie categorieën 
van gevallen, - welke verwijzingen 
niet meer kloppen met het voorge-
stelde artikel 88 - worden vervangen 
door verwijzingen naar het nieuwe 
artikel 90a, waarin die drie catego-
rieën van gevallen zodanig worden 
omschreven, dat inhoudelijk niets 
wordt veranderd. In de memorie van 
toelichting wordt in hoofdstuk II, 
paragraaf 5, subparagraaf Vereen-
voudiging bestaande situaties 
wegverkeerslawaai, de schrapping 
van de oorspronkelijk voorgestelde 
artikelen 91 en 92 toegelicht. 

Tenslotte merk ik op, dat ik van de 
gelegenheid gebruik heb gemaakt 
om waar nodig de Wet geluidhinder 
te actualiseren. In verband daarmee 
zijn in het gewijzigde wetsvoorstel 
aanpassingen opgenomen die 
beogen de Wet geluidhinder in 
overeenstemming te brengen met de 
departementale herindeling 1982 
(artikel I, onderdelen A, onderdeel 4 , 
F, onderdeel 1, T, onderdeel 2, HH, 
onderdeel 2, NN en QQ). Voorts 
wordt in artikel I, onderdeel AAA, de 
geheimhoudingsbepaling in de Wet 
geluidhinder in overeenstemming 
gebracht met de model-geheimhou-
dingsbepaling in de Aanwijzingen 
voor de wetgevingstechniek, vastge-
steld bij besluit van de 
Minister-President, handelend in 
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De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

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

Lijst van redact ionele kant teke -
ningen, behorende bij het advies 
no.W08.87 .0571 van de Raad van 
State van 27 juli 1988. 

- In artikel 1, tweede lid (nieuw) 
ware de zinsnede «het bepaalde in» 
te schrappen. 

- In artikel 48 ware de zinsnede 
«met betrekking tot woningen» te 
wijzigen in: met betrekking tot de 
woningen in dat gebied (vergelijk 
artikel 67, eerste lid). 

- In artikel 52a, eerste lid, ware de 
zinsnede «ingevolge het bij of 
krachtens de artikelen 46 tot en met 
50 bepaalde» te wijzigingen in: 
ingevolge de artikelen 46 tot en met 
50 (vergelijk artikel 52, derde lid). 

~ In artikel 69, tweede lid, onder a 
en b, ware de vermelding van artikel 
67 te completeren met: , eerste lid. 

- In artikel 69a, eerste lid, ware de 
zinsnede «waaromheen de zone ligt, 
van woningen, van andere 
gebouwen» te wijzigen in: van de 
gevel van woningen, van andere 
gebouwen dan woningen (vergelijk 
artikel 69, eerste lid). De zinsnede 
«ingevolge het bij of krachtens de 
artikelen 65 tot en met 68» ware te 
wijzigen in: ingevolge de artikelen 65 
tot en met 68 (vergelijk artikel 52, 
derde lid). 

- In artikel 70, tweede lid, ware 
«middels» te vervangen door: door 
middel van. 

overeenstemming met het gevoelen 
van de Raad van Ministers, van 14 
februari 1984, 341078. Tenslotte 
zijn aan artikel I van het gewijzigde 
wetsvoorstel de onderdelen DDD tot 
en met HHH toegevoegd. Deze 
onderdelen strekken ertoe die 
artikelen uit de Wet geluidhinder te 
laten vervallen, die hebben geleid tot 
wijziging van andere wetten (de 
artikelen 178, 179, 181 en 183) of 
die hun bestaansrecht hebben 
verloren doordat de geldingsduur 
van de getroffen overgangsregeling 
inmiddels is verstreken (artikel 180, 
tweede lid). 

Ik moge u verzoeken het hierbij 
gevoegde gewijzigde voorstel van 
wet en de gewijzigde memorie van 
toelichting aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te zenden. 

De minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Mil ieu-
beheer, 
E. H. T. M. Nijpels 
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- In artikel 74, vierde l id, ware de 
zinsnede «eerste lid, onder a, 3 ° , of 
het» te schrappen. 

- In artikel 76a, eerste lid, ware de 
zinsnede «van woningen» te wijzigen 
in: van de gevel van woningen. 
Voorts ware de zinsnede «het bij of 
krachtens de artikelen 82, 82a, 83, 
85 of 100 bepaalde» te wijzigen in: 
de artikelen 82, 82a, 83, 85 en 100 
(vergelijk artikel 76, derde lid, nieuw) 

- In artikel 83, eerste l id, ware de 
zinsnede «een hogere dan de in dat 
artikel genoemde waarde» te 
wijzigen in: een hogere dan de in die 
artikelen genoemde waarde. 

- In artikel 87, vi j fde lid, onder a, 
ware de zinsnede «niet voor het in 
het tweede lid bedoelde ti jdstip» te 
wijzigen in: niet binnen de in het 
tweede lid bedoelde termijn. 

- In artikel 90, tweede lid, ware 
punt 7 van de Aanwijzingen voor de 
wetgevingstechniek in acht te 
nemen. 

- In artikel 97, eerste lid, ware de 
zinsnede «andere geluidsgevoelige 
gebouwen» te wijzigen in: andere 
gebouwen dan woningen (vergelijk 
artikel 76, nieuw). 

- In artikel 104, ware de zinsnede 
«de artikelen 88 tot en met 98» te 
wijzigen in: de artikelen 88 tot en 
met 93, 97 en 98. 

- In artikel 112, aanhef, ware de 
zinsnede «niet hoger zal zijn dan» te 
wijzigen in: ten hoogste bedraagt 
(vergelijk artikel 111). 

- Het gestelde in artikel I, 
onderdeel UU ware als volgt te 
wijzigen: In artikel 173, eerste l id, 
vervalt «84 en» en wordt na «85» 
ingevoegd: en 100. 

- In de memorie van toelichting 
ware punt 109 van de Aanwijzingen 
voor de wetgevingstechniek in acht 
te nemen (onder andere in hoofdstuk 
I). 

- In hoofdstuk II, paragraaf 3, 
onder het opschrift «artikel 19 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening» 
ware de verwijzing naar «de jurispru-
dentie» te voorzien van een nadere 
aanduiding met de bijbehorende 
vindplaats. Tevens ware in de 
tweede volzin van deze passage de 
zinsnede «dergelijke plannen» te 
wijzigen in: bouwplannen gebaseerd 
op toepassing van artikel 19 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

- Op bladzijde 16, voorlaatste 
alinea, ware de zinsnede «conform 
de notitie van 16 mei 1986» als 
zijnde onjuist te schrappen. 

- Aan de eerste alinea van de 
artikelsgewijze toelichting op Artikel 
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I, onderdeel S, ware toe te voegen: 
(hoofdstuk II, paragraaf 5). 

- De eerste regel van de artikels^ 
gewijze toelichting op artikel I, 
onderdeel W en X ware als volgt te 
wijzigen: 
Het vervallen van de woorden «en 
reconstructie» en «of reconstructie» 
in het opschrift en in de artikelen is 
een 

- In de artikelsgewijze toelichting 
op Artikel I, onderdeel SS, ware in 
de tweede alinea de zinsnede 
«verruimd tot alle onderdelen» te 
wijzigen in: verruimd tot alle van 
toepassing zijnde onderdelen. 

- In de bijlage bij de memorie van 
toelichting ware ten aanzien van 
aanbeveling 34 tevens te verwijzen 
naar Artikel I, onderdeel E, van het 
wetsvoorstel. 
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