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1 . ALGEMEEN 

1.1. Inleiding 

Dit wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne (Wabm) met een hoofdstuk Vergunningen en 
algemene regels voor inrichtingen en een hoofdstuk Handhaving. Tevens 
worden belangrijke wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de proce-
dures van totstandkoming van beschikkingen. 

De voorgestelde nieuwe hoofdstukken en de aanpassingen in het 
procedurehoofdstuk vormen de kern van dit wetsvoorstel. Daarnaast 
bevat het een groot aantal daarmee samenhangende wijzigingen van 
zowel de Wabm als andere wetten. Als bijlage bij deze memorie van 
toelichting gaat een overzicht van de artikelen I tot en met XXIV van het 
wetsvoorstel. 

Tegelijk met dit wetsvoorstel is een wetsvoorstel tot uitbreiding van de 
Wabm met een regeling van de bevoegdheid tot het vaststellen van een 
dwangsom aangeboden. Laatstgenoemd wetsvoorstel bevat bepalingen 
die ook in het hoofdstuk Handhaving van eerstgenoemd wetsvoorstel zijn 
opgenomen. De reden hiervan is dat er in de praktijk dringend behoefte 
blijkt te bestaan aan een uitbreiding van de mogelijkheden tot het 
opleggen van een dwangsom. Teneinde het mogelijk te maken dat de 
regeling van de dwangsom op korte termijn - in elk geval eerder dan de 
regeling inzake vergunningen en algemene regels - in werking treedt, is 
besloten het desbetreffende onderdeel van het wetsvoorstel Vergun-
ningen en algemene regels tevens in een afzonderlijk wetsvoorstel op te 
nemen. De regeling van de dwangsom heeft dan ook uitdrukkelijk een 
tijdelijk karakter. Het is de bedoeling dat de regeling komt te vervallen 
met de inwerkingtreding van het hoofdstuk Handhaving. 

Met de introductie van een hoofdstuk Vergunningen en algemene 
regels voor inrichtingen wordt een belangrijke stap gezet naar een funda-
mentele wijziging van het stelsel van milieuwetgeving. Lange tijd kende 
men binnen dit stelsel een aantal sectorale, inhoudelijke wetten enerzijds 
en een louter procedurele algemene wet (de Wabm) anderzijds. 

De laatste jaren is evenwel het besef gegroeid dat er binnen de 
sectorale milieuwetten méér gemeenschappelijke elementen dan alleen 
de procedure van beschikkingen kunnen worden onderkend. Verschil-
lende wetten reiken vanuit verschillende invalshoeken dezelfde instru-
menten aan voor bepaalde onderdelen van het milieubeleid. Dankzij dit 
bouwwerk van sectorale wetten zijn de mogelijkheden tot aanpak van de 
milieuproblematiek aanzienlijk vergroot en is ook de aandacht voor het 
milieubeheer van de bij de wetgeving betrokken instanties bevorderd. 

Dit constaterende is het een logische stap om te bezien op welke 
punten het tot stand gekomen wetgevingsinstrumentarium verder kan 
worden verbeterd. Daarbij vallen twee dingen op. 

Ten eerste is er de klacht dat de milieuwetgeving door zijn opbouw 
onoverzichtelijk is geworden, hetgeen de hanteerbaarheid en de 
handhaafbaarheid negatief beïnvloedt. Ten tweede, is in het milieubeleid 
de noodzaak van een geïntegreerde benadering van de milieuproble-
matiek onderkend. Zo vormen bijvoorbeeld de verschillende sectorale 
vergunningstelsels een belemmering voor het in hun onderlinge 
samenhang integraal beoordelen van de (potentiële) nadelige gevolgen 
voor het milieu van activiteiten. 

De onderkenning van deze problemen heeft ertoe geleid dat diverse 
stappen zijn en worden ondernomen om te komen tot een verdere 
stroomlijning en integratie van het wetgevingsinstrumentarium. Als kader 
voor deze ontwikkeling is gekozen de Wabm, die daarmee wordt 
omgevormd tot een inhoudelijke wet. Het onderhavige wetsvoorstel 
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markeert slechts een - zij het belangrijk - onderdeel van deze ontwik-
keling. Zo bevat het hoofdstuk Vergunningen en algemene regels voor 
inrichtingen de eisen (althans het grootste gedeelte daarvan) met 
betrekking tot inrichtingen die nu nog over verschillende wetten verdeeld 
zijn. Andere onderdelen die het veranderende gezicht van de Wabm 
kentekenen zijn de opname van de hoofdstukken Milieu-effectrapportage 
en Financiële bepalingen en de in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen 
betreffende de hoofdstukken Plannen, Milieukwaliteitseisen en Afval-
stoffen. 

Tegen de achtergrond van het bovenstaande zal in deze memorie nu 
eerst dieper worden ingegaan op de voor dit wetsvoorstel relevante 
ontwikkelingen ten aanzien van de Wabm (1.2.), de plaats van het 
wetsvoorstel in het milieubeleid (1.3.), de opzet van het wetsvoorstel 
(1.4.) en de positie van de verschillende bestuursniveaus ten opzichte 
van de door het wetsvoorstel bestreken materie (1.5.). In hoofdstuk 2 
worden de hoofdlijnen van de regeling van vergunningen en algemene 
regels voor inrichtingen beschreven. Hoofdstuk 3 bevat een toelichting 
op de voorstellen met betrekking tot de procedures voor vergunningen 
en ontheffingen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de regeling van de 
handhaving; hoofdstuk 5 geeft aandacht aan enkele uitvoeringsaspecten 
van het wetsvoorstel. De memorie wordt afgesloten met een deregule-
ringstoets in hoofdstuk 6 en een artikelsgewijze toelichting in hoofdstuk 
7. 

1.2. Ontwikkelingen ten aanzien van de Wabm 

1.2.1. Het ontstaan van een stelsel van milieuwetgeving 

Vanaf 1875 heeft de Hinderwet jarenlang gefunctioneerd als enige 
milieuwet. De vergunning werd als het centrale instrument rond het 
begrip «inrichting» gehanteerd, waarbij het voorkomen en beperken van 
verontreiniging zoveel mogelijk werd afgestemd op specifieke omstan-
digheden, zowel binnen een bedrijf als in relatie tot het omringende 
milieu. 

In de loop van de jaren zestig ontstond echter allengs het besef dat de 
werkingssfeer en het instrumentarium van de Hinderwet te beperkt 
waren om de enorm in omvang, verscheidenheid en ernst toegenomen 
milieuproblemen adequaat aan te pakken. 

De werkingssfeer was te beperkt omdat er geen mogelijkheden waren 
naast stationaire bronnen (inrichtingen) ook zogenaamde mobiele 
bronnen van milieuverontreiniging (zoals het gemotoriseerde verkeer, 
(brand)stoffen en andere produkten) aan te pakken. 

Het instrumentarium schoot tekort omdat mogelijkheden tot bijvoor-
beeld de intrekking van vergunningen, het geven van algemene regels en 
maatregelen voor bijzondere omstandigheden ontbraken, evenals een 
adequaat financieringssysteem. 

Zo kwam men voor de keuze te staan of de Hinderwet zou moeten 
worden verbeterd en aangevuld met bijvoorbeeld regelingen voor hande-
lingen buiten inrichtingen of dat er naast en gedeeltelijk in de plaats van 
de Hinderwet nieuwe wetten voor specifieke problemen als straling, 
water- en luchtverontreiniging en geluidhinder zouden moeten komen. 

Deze keuze kwam ook aan de orde toen in 1972 de Urgentienota 
Milieuhygiëne (Kamerstukken II 1971/72, 11 906, nrs. 1-2) werd uitge-
bracht. 

Deze nota kan worden beschouwd als een belangrijk moment in de 
ontwikkeling van het milieubeleid: het is het eerste regeringsdocument, 
waarin een min of meer volledig beeld wordt geschetst van de milieupro-
blematiek zoals die indertijd werd gezien. Een voorname plaats was 
daarbij ingeruimd voor de noodzaak om - deels als reactie op een sterk 
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toegenomen verontrusting over de milieuverontreiniging - te komen tot 
een krachtig milieubeleid. Daartoe werd onder meer voorgesteld de 
milieuproblematiek uiteen te leggen in een aantal specifieke problemen 
zoals luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, waterverontreiniging, 
afvalstoffenproblematiek, geluidhinder, etc. Overeenkomstig deze in de 
Urgentienota geschetste lijn is voor elk van deze problemen een afzon-
derlijk beleid ontwikkeld. Dit wordt in het algemeen aangeduid als de 
sectorgewijze benadering van de milieuproblematiek. In aansluiting 
daarop is gekozen voor het met grote voortvarendheid tot stand brengen 
van een stelsel van specifieke (sectorale) milieuwetten. 

Achteraf kan men stellen dat deze keuze, op dat tijdstip in de geschie-
denis, een juiste keuze is gebleken: hierdoor is mogelijk gemaakt dat in 
een betrekkelijk korte tijd de nodige regelingen tot stand zijn gekomen en 
de problemen konden worden aangepakt. Bovendien is hierdoor ook een 
snelle opbouw van de voor de ontwikkeling en uitvoering van het milieu-
beleid benodigde organisatie bevorderd. 

De bijzondere wetten nader bekijkend kan worden vastgesteld dat de 
inhoud ervan wordt bepaald door een van de volgende invalshoeken: 
milieucompartiment (bodem, water, lucht), vorm van milieubelasting 
(geluid, straling, stof, afvalstof) en bron van milieubelasting, onder-
scheiden naar activiteiten met inrichtingen, produkten en andere activi-
teiten. 

De eerste invalshoek (milieucompartiment) vindt men onder meer in de 
Wet bodembescherming, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater. 
De tweede invalshoek (vorm van milieubelasting) is gekozen in de Afval-
stoffenwet, de Wet geluidhinder, de Kernenergiewet, de Wet chemische 
afvalstoffen en de Wet milieugevaarlijke stoffen. Tenslotte vindt men de 
derde invalshoek (bron van milieubelasting) onder meer terug in de 
Hinderwet, de Mijnwet 1903 en de Wet voorkoming verontreiniging door 
schepen. Vanuit de gekozen invalshoek, die een schakel in de keten 
«bron-agens-milieu(-compartiment)» representeert, wordt de keten als 
geheel of een gedeelte daarvan min of meer uitputtend geregeld. 

In de jaren zeventig deed zich echter ook de noodzaak voelen van een 
wettelijke regeling met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen 
op het terrein van de milieuhygiëne. Het ging hier om onderwerpen die 
de sectorale wetten gemeenschappelijk hebben en om onderwerpen die 
de grenzen van de afzonderlijke wetten overschrijden. 

Als gevolg hiervan werd in 1977 een wetsvoorstel ingediend dat 
voorzag in een regeling van inspraak, voorbereiding en behandeling van 
aanvragen om een beschikking, beroep en coördinatie met betrekking tot 
beschikkingen op grond van diverse milieuwetten. In 1 september 1980 
is deze wet, de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, in werking 
getreden. 

Reeds vóór de inwerkingtreding was van de zijde van de regering 
gesignaleerd dat deze wet gefaseerd zou worden uitgebouwd tot een 
milieukaderwet, om te komen tot een samenhangend beleid gericht op 
de bescherming van het milieu. 

Hierbij stelde men zich voor te werken langs twee lijnen, namelijk 
vergroting van de reikwijdte en de werkingssfeer van de wet en 
uitbreiding van de wet met onderwerpen die voor de harmonisatie en 
coördinatie van het beleid, voor alle betrokken overheden, van belang 
zijn. Mede met het oog hierop werd in de Wabm een evaluatie-bepaling 
opgenomen: drie jaar na de inwerkingtreding en vervolgens om de vijf 
jaar doet de verantwoordelijke minister aan de Staten-Generaal verslag 
over de werking van de wet. 

Inmiddels zijn in de Wabm tevens opgenomen een regeling voor de 
Centrale raad voor de milieuhygiëne (1981) en de hoofdstukken Milieu-
effectrapportage (1986) en Financiële bepalingen (1988). 
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1.2.2. Deregulering en gedachten over integratie 

Bij de uitvoering van de verschillende milieuwetten kwamen ook de 
schaduwkanten van het hierboven geschetste stelsel steeds sterker naar 
voren. Om te beginnen is de milieuwetgeving door zijn sectorale karakter 
behoorlijk onoverzichtelijk, hetgeen de uitvoerbaarheid en de handhaaf-
baarheid van de regelgeving niet ten goede komt. Dit wordt soms nog 
versterkt doordat een zelfde onderwerp, bijvoorbeeld sancties op 
niet-naleving van vergunningen, in verschillende wetten op een net iets 
andere manier is geregeld. Voorts kan het hanteren van verschillende 
invalshoeken zoals hierboven beschreven, leiden tot samenloop of 
overlap van regelingen. 

Een ander bezwaar is dat het stelsel ingewikkeld is en mede daardoor 
afbreuk blijkt te doen aan de mogelijkheden tot een effectieve en 
efficiënte bescherming van het milieu. Zo kan er bij beslissingen omtrent 
activiteiten in veel gevallen onvoldoende rekening worden gehouden met 
alle vormen van milieubelasting die zij kunnen veroorzaken. Voor een en 
dezelfde bron kunnen immers op basis van de meeste wetten regels 
worden gesteld. Daarbij is het antwoord op de vraag welke wet in een 
concrete situatie van toepassing is, sterk afhankelijk van de wijze waarop 
het probleem wordt gedefinieerd. Bovendien blijkt het onderscheid 
tussen de verschillende compartimenten problemen op te leveren als het 
niet mogelijk is bij beslissingen over activiteiten rekening te houden met 
het gegeven dat verontreinigende stoffen zich van het ene compartiment 
naar het andere kunnen verplaatsen. 

Harmonisatie en coördinatie van regelingen kunnen hiervoor niet altijd 
uitkomst bieden, onder meer omdat daarmee de grenzen van de 
bevoegdheden waarvoor de specifieke wetten de grondslag bieden, 
intact blijven. Alleen met een integratie van regelingen kan dan het 
gewenste resultaat worden verkregen. 

In de lijn van het bovenstaande is - begin jaren tachtig - gesignaleerd 
dat de verschillende sectorale vergunningstelsels een belemmering 
vormen voor het in hun onderlinge samenhang integraal beoordelen van 
de (potentiële) nadelige gevolgen van activiteiten voor het milieu. 
Daardoor kan de totaliteit van die gevolgen voor het milieu niet 
voldoende worden beïnvloed, kunnen de verschillende (soorten) nadelige 
gevolgen voor het milieu niet of onvoldoende tegen elkaar worden 
afgewogen en kan onvoldoende worden tegengegaan dat milieupro-
blemen van het ene compartiment naar het andere worden doorge-
schoven. Bovendien kan zich de situatie voordoen dat de aan vergun-
ningen verbonden voorschriften niet of onvoldoende op elkaar zijn 
afgestemd. Een en ander geeft problemen voor het bevoegd gezag en 
het bedrijfsleven en werkt ten nadele van een goede milieubescherming. 

In haar brief van 3 september 1982 aan de Tweede Kamer (Kamer-
stukken II 1981/82, 17 100, hoofdstuk XVII, nr. 97) bracht de 
toenmalige Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne naar 
voren dat een integrale milieuvergunning een oplossing zou kunnen 
bieden voor de gesignaleerde problemen met betrekking tot vergun-
ningen. Een integrale vergunning zou bovendien het voordeel hebben dat 
de bezwaren worden opgeheven, die kleven aan overlappingen en 
leemten die het gevolg zijn van het huidige systeem waarbij verschillende 
milieuwetten vergunningen voor één activiteit kunnen voorschrijven. 
Voorts brengt één vergunning uiteraard voor alle betrokkenen minder 
rompslomp met zich. 

Na de kabinetswisseling in het najaar van 1982 (eerste kabinet 
Lubbers) worden de gedachten over integratie verder ontwikkeld. Zo 
wordt in 1983 het Plan Integratie Milieubeleid (PIM) aan de Tweede 
Kamer aangeboden (Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 6). In dit plan 
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wordt de noodzaak om te komen tot een geïntegreerd milieubeleid 
uiteengezet, waarbij integratie wordt gedefinieerd als de samenhangende 
aanpak van samenhangende problemen, met name waar het betreft de 
voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid. Als 
zodanig is integratie geen doel op zichzelf maar een voorwaarde voor 
een doeltreffend milieubeleid. Ten behoeve van de totstandkoming van 
zo'n beleid stelt het PIM verschillende acties voor, waaronder het streven 
naar invoering van een integrale milieuvergunning voor inrichtingen. 

Naast de ontwikkeling van de integratie-gedachte komt het eerste 
kabinet Lubbers met een andere, ook voor het milieubeleid zeer belang-
rijke actie: het codewoord luidt deregulering. Op 27 juni 1983 wordt het 
actieprogramma Deregulering ruimtelijke ordening en milieubeheer 
(DROM) aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 1982/83, 
17 931, nr. 4). Het actieprogramma DROM bevat voorstellen over het in 
verband met de economische ontwikkeling stroomlijnen en verminderen 
van wet- en regelgeving en procedures op de desbetreffende beleidster-
reinen, binnen het kader van de gehanteerde uitgangspunten en doelstel-
lingen van deze beleidsterreinen. Een belangrijk onderdeel van deze 
voorstellen heeft betrekking op de vergunningenproblematiek. Volgens 
het actieprogramma DROM heeft de sectorale opbouwvan de milieuwet-
geving tot gevolg gehad dat vele bedrijven met verschillende milieuver-
gunningen en veelal ook verschillende bevoegde instanties worden 
geconfronteerd. Deze samenloop van vergunningen wordt als knellend 
ervaren, terwijl ook de integrale beoordeling en afweging van milieu-
effecten en andere belangen, waaronder economische, bemoeilijkt 
worden. Conform het regeerakkoord uit 1982 moet, aldus het actiepro-
gramma, derhalve een integrale milieuvergunning worden geïntrodu-
ceerd. Op korte termijn kan dit geschieden door integratie van vergun-
ningen die toch al door één bevoegd gezag worden verleend. Daarnaast 
dient het aantal vergunningplichtige inrichtingen te worden terugge-
bracht door meer gebruik te maken van algemene regels die in de plaats 
komen van een vergunning. Op andere conclusies van het actiepro-
gramma DROM, bijvoorbeeld ten aanzien van de vergunningprocedure, 
wordt elders in deze memorie ingegaan. 

Hoewel tot stand gekomen vanuit verschillende uitgangsposities, 
liggen de resultaten van deregulering en integratie toch voor een 
belangrijk deel in eikaars verlengde. Het zijn deze resultaten, die de basis 
vormen voor het onderhavige wetsvoorstel. De inhoud daarvan komt 
derhalve niet uitsluitend voort uit de wens door verbetering van het 
instrumentarium het milieubelang te bevorderen, maar ook uit de wens 
milieubedreigende activiteiten in of met inrichtingen integraal te kunnen 
beoordelen, de aantallen benodigde vergunningen te verminderen, de 
regelgeving te vereenvoudigen en de handhaafbaarheid ervan te 
vergroten. Wanneer de laatstgenoemde doelstellingen een zwaarder 
accent krijgen, zal dat er naar verwachting tevens toe bijdragen dat de 
regelgeving in de praktijk beter toegespitst is op de bevordering van het 
milieubelang. 

Een voorontwerp van dit wetsvoorstel kon begin 1985 bekend worden 
gemaakt. Zowel bij de voorbereiding van het voorontwerp als ook in de 
jaren daarna is gebleken - zoals ook al in het actieprogramma DROM 
werd geconstateerd - dat de te regelen materie een complex vraagstuk 
betreft. Deze complexiteit houdt zeker niet alleen verband met de 
benodigde technische aanpassingen, maar vooral ook met de mate 
waarin de materie raakvlakken kent met vele, soms uiteenlopende 
belangen. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de beleidsontwikkeling 
(inclusief ideeën over het benodigde instrumentarium), zowel op het 
terrein van het milieubeleid als daarbuiten, na PIM en DROM - gelukkig -
niet is blijven stilstaan. Uiteraard is er nog steeds behoefte aan een 
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juridische vertaling van de in die kaders gemaakte afspraken met 
betrekking tot de hier aan de orde zijnde onderwerpen. Het wetsvoorstel 
voorziet hier dan ook in. Bij de beoordeling van het wetsvoorstel is het 
evenwel daarnaast ook van belang rekening te houden met de mijns 
inziens noodzakelijke gedachtenvorming over de toekomst van het stelsel 
van milieuwetgeving en de rol van de Wabm daarin. 

Behalve dit wetsvoorstel spelen daarbij enkele andere, met het proces 
van uitbouw van de Wabm verband houdende ontwikkelingen een 
belangrijke rol. 

1.2.3. Voortgang van een proces 

De laatste jaren zijn de gedachten over een geïntegreerd milieubeleid 
verder uitgewerkt. Belangrijke beschouwingen hierover vindt men in het 
Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 (Kamerstukken 
II 1985/86, 19 204, nrs. 1-2) en het Indicatief Meerjarenprogramma 
Milieubeheer 1987-1991 (Kamerstukken II 1986/87, 19 707, nrs. 1-2). 
In dit proces van beleidsontwikkeling is steeds vaker een keuze gemaakt 
voor een juridisch instrumentarium dat een integrale benadering mogelijk 
maakt. 

In de eerste plaats kan daarbij worden gewezen op de regeling van de 
milieu-effectrapportage, die sinds 1986 in de Wabm is opgenomen. 
Anders dan in de sectorale wetten het geval is, wordt er in deze regeling 
vanuit gegaan dat een activiteit in haar geheel op de gevolgen voor het 
milieu beschouwd en zoveel mogelijk ook beoordeeld dient te worden. 

Vervolgens kan worden gewezen op de uitbreiding van de Wabm met 
een hoofdstuk Financiële bepalingen waarmee de financiële regelingen 
van de bijzondere milieuwetten zoveel mogelijk zijn gebundeld in de 
Wabm. 

Hiernaast zijn op het moment van schrijven van deze memorie 
wetsvoorstellen in voorbereiding betreffende de uitbreiding van de 
Wabm met een hoofdstuk Plannen, een hoofdstuk Milieukwaliteitseisen 
en een hoofdstuk Afvalstoffen. 

Reeds in het PIM en het actieprogramma DROM was vastgesteld dat 
het stelsel van plannen op het gebied van het milieubeleid in diverse 
opzichten verbetering behoeft. Als uitvloeisel hiervan is de nota «Meer 
dan de som der delen» opgesteld, die in 1984 aan de Tweede Kamer is 
toegezonden (Kamerstukken II 1983/84, 18 292, nrs. 1-2). Deze nota is 
in brede kring met enthousiasme ontvangen. Vooral de integratie van de 
verschillende, bestaande deelplannen tot één milieubeleidsplan en 
milieuprogramma (per bestuursniveau), het daarmee bevorderen van 
meer kansen voor een samenhangend en consistent milieubeleid en de 
betere voorwaarden voor afstemming met andere beleidsterreinen 
werden als positief ervaren. De naam van de nota, «Meer dan de som der 
delen», is in meerdere opzichten eigenlijk representatief voor het gehele 
proces van integratie in het milieubeleid: de kansen van een optimaal 
milieurendement nemen toe - optimaal vanuit het oogpunt van zowel het 
milieu als de belastende activiteit - wanneer men oog heeft voor de 
aanwezige samenhangen, en daarmee kan dit rendement groter zijn dan 
de optelsom van sectorgewijze benaderingen. 

In aansluiting op genoemde nota is de voorbereiding van een 
wetsvoorstel gestart, dat naast en in samenhang met een hoofdstuk 
Plannen ook voorziet in een hoofdstuk Milieukwaliteitseisen. Het 
voornemen om te komen tot een algemene regeling voor effectgerichte 
normstelling (milieukwaliteitseisen), die nu nog over verschillende wetten 
is verdeeld, is aangekondigd in het Indicatief Meerjaren Programma 
Milieubeheer (IMP) 1986-1990. In ditzelfde IMP is aangekondigd dat de 
voorbereiding van een geïntegreerde afvalstoffenregeling ter hand zal 
worden genomen. Om redenen van overzichtelijkheid en toegankelijkheid 
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van de op afvalstoffen betrekking hebbende regelgeving is gekozen voor 
het opnemen van deze regeling in de Wabm (hoofdstuk Afvalstoffen). 
Tenslotte moet nog worden gewezen op de mogelijkheid om in de Wabm 
een hoofdstuk Meet- en registratieverplichtingen op te nemen. Hierin 
zouden onder meer de verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van te 
rapporteren milieugegevens een plaats kunnen krijgen (Handelingen UCV 
1986-1987, nr.14, blz. 18). 

In het regeerakkoord dat ten grondslag ligt aan het tweede 
kabinet-Lubbers is aangegeven dat op de ingeslagen, hierboven 
geschetste weg zal worden voortgegaan. De Wabm gaat zich daarmee 
steeds sterker ontwikkelen als een algemene wet voor het milieubeheer. 

Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf: ook op andere terreinen zijn 
vergelijkbare bewegingen waarneembaar. Te denken valt hierbij onder 
meer aan de plannen betreffende de uitbouw van de Wet op de water-
huishouding en de voornemens om te komen tot een Algemene wet 
bestuursrecht. Door de Raad van de Waterstaat alsmede door de Unie 
van waterschappen is het belang onderstreept van het naast elkaar en zo 
mogelijk gelijktijdig tot stand komen van een integrale wettelijke regeling 
van het milieubeheer (gedoeld wordt op een uitgebouwde Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne, mede in relatie tot de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater) enerzijds en 
een integrale wettelijke regeling van de waterhuishouding (een uitge-
bouwde Wet op de waterhuishouding) anderzijds. Deze twee stukken 
wetgeving dienen, aldus genoemde instanties, nevengeschikt en op 
evenwichtige manier op elkaar afgestemd te zijn. Deze visie wordt dezer-
zijds onderschreven. Over de uiteindelijke vormgeving van genoemde 
stukken wetgeving kunnen in dit stadium nog geen definitieve uitspraken 
worden gedaan; mede in verband hiermee kan worden opgemerkt dat 
het onderhavige wetsvoorstel als zodanig verdere ontwikkelingen binnen 
beide wetgevingskaders in de richting van een verdere integratie of diffe-
rentiatie van het reguleringsinstrumentarium niet in de weg zal staan. 

Het bovenstaande constaterende, dringt zich tevens de behoefte op 
aan een systematische begeleiding en sturing van het proces van 
uitbouw van de Wabm en aan een visie op de rol die de Wabm uitein-
delijk in het stelsel van milieuwetgeving moet gaan vervullen. Dit is 
nodig, wil het proces van uitbouw en het als gevolg daarvan steeds 
veranderende wetgevingsinstrumentarium voor alle betrokkenen 
overzichtelijk blijven. Een dergelijk overzicht is onder meer van belang 
voor een doeltreffende werking van de zogenaamde «reguleringsketen». 

Deze keten, aangedreven door planning, geeft het proces van gedrags-
beïnvloeding door middel van regulering weer (wetgeving normstelling 
vergunningverlening naleving handhaving wetgeving ...etc). De keten 
kan slechts naar tevredenheid functioneren als sprake is van regulering 
die consistent, inzichtelijk en hanteerbaar is. 

Op het moment van schrijven van deze memorie kan nog niet worden 
ingegaan op de wijze, waarop de hierboven bedoelde begeleiding en 
sturing nader vorm zullen krijgen. Wel is duidelijk dat het onderhavige 
wetsvoorstel deel uitmaakt van een proces, dat zich in de komende jaren 
verder zal ontwikkelen. Mede met het oog hierop is het onder meer van 
belang dat het wetsvoorstel een duidelijke en hanteerbare opzet kent: in 
paragraaf 1.4. wordt hier nader op ingegaan. 

In die zin is daarbij sprake van een wisselwerking: heeft het 
wetsvoorstel consequenties voor de uitbouw van de Wabm, zo zal de 
verdere uitbouw van de Wabm ook consequenties hebben voor de in het 
wetsvoorstel geregelde materie. Tenslotte moge duidelijk zijn dat een 
harmonisch verloop van het proces van uitbouw van de Wabm vooral ook 
afhankelijk zal zijn van een constructieve samenwerking tussen de 
betrokken overheden, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden. 
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Voor de volledigheid wordt er overigens op gewezen dat het proces 
van verbetering van de milieuwetgeving niet uitsluitend via het spoor van 
de Wabm verloopt. Om tijdig te kunnen voorzien in een behoefte aan 
verbetering zullen regelmatig wijzigingen in afzonderlijke wetten worden 
aangebracht. 

1.3. Plaats van het wetsvoorstel in het milieubeleid 

1.3.1. Twee-sporenbeleid 

Hierboven is reeds beschreven de ontwikkeling van een sectorgewijze 
benadering in het milieubeleid naar een meer integrale benadering. De 
inhoud van deze laatste benadering is in belangrijke mate uitgewerkt in 
het IMP-Milieubeheer 1986-1990 (Kamerstukken II 1985/86, 19 204, 
nrs. 1-2). 

Uitgangspunt hierbij is onder meer dat de milieubeleidssector (de 
overheidsorganen met milieutaken) tot taak heeft aan te geven welke 
milieucondities vereist zijn om een goede omgeving te kunnen 
waarborgen. Voornaamste doelstelling van het milieubeleid op rijks-
niveau is het bereiken en handhaven van een algemene milieukwaliteit 
voor Nederland als geheel. Daarnaast is het bereiken en handhaven van 
een bijzondere milieukwaliteit voor bepaalde gebieden is ons land een 
belangrijke doelstelling. Om de beoogde milieukwaliteit te kunnen 
bereiken en handhaven is gekozen voor een beleidsontwikkeling langs 
twee sporen: het effectgerichte en het brongerichte beleid. In het kader 
van het effectgerichte beleid wordt bepaald welke milieucondities op 
welk moment vervuld moeten worden (milieukwaliteitsdoelstellingen). Dit 
vereist onder meer een inzicht in ecosystemen en de processen en kring-
lopen die zich daarin afspelen. Tevens dient in het kader van dat beleid 
aangegeven te worden in welke mate en in welk tempo ombuigingen in 
het menselijk handelen nodig zijn om de milieukwaliteitsdoelstellingen te 
kunnen halen en een duurzame ontwikkeling te kunnen bereiken. Daartoe 
worden zoveel mogelijk per homogene categorie van producenten of 
consumenten (doelgroepen) of van producten concrete taakstellingen 
geformuleerd. 

In het kader van het brongerichte beleid dienen daarnaast - waar 
mogelijk als uitwerking van de in het kader van het effectgericht beleid 
geformuleerde taakstellingen - maatregelen te worden ontwikkeld voor 
bronnen van milieubelasting. In het algemeen heeft een ingrijpen bij de 
bron de voorkeur boven het treffen van effectgerichte maatregelen, 
omdat: 

- bij de bron de verantwoordelijkheid voor gevolgen duidelijk is; 
- de beheersbaarheid aan de bronkant het grootst is; 
- er door een bron verschillende effecten kunnen worden veroorzaakt; 
- er onzekerheden kunnen bestaan over de oorzaak-gevolgketen; 
- indien effecten optreden, het te laat kan zijn (onomkeerbare 

effecten); 
- in het algemeen ingrijpen aan de bron minder kosten met zich 

brengt. 

Brongerichte maatregelen kunnen bestaan uit emissiegerichte maatre-
gelen (de emissies of afvalstromen worden verminderd zonder andere 
veranderingen in produktie en consumptie), volumegerichte maatregelen 
(de hoeveelheid produktiefactoren of produkten of het gebruik ervan 
wordt gereduceerd) of structurele maatregelen (de produktie- en 
consumptieprocessen zelf worden veranderd). In de afgelopen decennia 
zijn vooral emissiegerichte maatregelen toegepast. 

Om de gewenste milieukwaliteit te bereiken kunnen in beginsel alle 
typen brongerichte maatregelen worden gebruikt. Op lange termijn 
bieden structurele maatregelen het meeste perspectief. Hierbij worden 
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produktie- en consumptieprocessen in technische zin zodanig gewijzigd, 
dat zonder toegevoegde technologie de emissies en afvalstromen 
worden gereduceerd. Men spreekt ook wel van procesgeïntegreerde 
milieutechnologie. Dergelijke maatregelen kunnen uiteraard het beste 
«op de tekentafel», dus bij het ontwerpen van (nieuwe) technologie of 
produkten worden genomen. Bij structurele brongerichte maatregelen is 
een integrale aanpak van milieuproblemen goed mogelijk. Als dergelijke 
maatregelen aansluiten bij investeringsbeslissingen van ondernemingen 
zullen de extra kosten gering kunnen zijn, zeker ten opzichte van emissie-
gerichte maatregelen. Daarbij komt dat structurele brongerichte maatre-
gelen door middel van besparingen op grondstoffen en energie en 
vermindering van de noodzaak tot zuivering en afvalverwijdering kosten-
posten reduceren. Het langetermijnbeleid zal er dan ook op gericht zijn 
dit type maatregelen te stimuleren en door te voeren. 

Het brongerichte beleid zoals hiervoor geschetst, vraagt om instru-
menten en methodieken die het mogelijk maken een bron of een 
categorie van bronnen (bijvoorbeeld een bedrijfstak) integraal, met het 
oog op alle mogelijke effecten veroorzaakt door emissies van - vooral -
stoffen en afvalstoffen, te beoordelen en te reguleren. Zo zal onder meer 
de wenselijkheid van het ontstaan van afvalstoffen als gevolg van 
emissiebestrijding afgezet kunnen worden tegen de wenselijkheid van die 
emissiebestrijding zelf (procesgeïntegreerde afweging van emissies en 
afvalstoffen). Op dit moment is dit niet of slechts beperkt mogelijk. 

Het onderhavige wetsvoorstel komt voor een deel aan deze behoefte 
tegemoet. Vergunningen en algemene regels voor inrichtingen zijn beide 
instrumenten van brongericht beleid. Beide stellen zij de overheid, in 
samenspel met andere betrokkenen, in staat zich een oordeel te vormen 
over de vraag of uit een oogpunt van het belang van de bescherming van 
het milieu de aanwezigheid van een inrichting (bron) aanvaardbaar is en, 
zo ja, welke eisen aan de inrichting moeten worden gesteld. Het 
wetsvoorstel opent meer dan voorheen de mogelijkheid verschillende 
aspecten van het belang van de bescherming van het milieu bij die 
oordeelsvorming te betrekken en tegen elkaar af te wegen. In dat kader 
is ook van belang dat, voor zover het gaat om vergunningen en onthef-
fingen, de procedure van totstandkoming ruimte biedt voor een derge-
lijke afweging en tevens waarborgen schept voor een brede maatschap-
pelijke betrokkenheid daarbij. 

1.3.2. Instrumenten 

Het brongerichte beleid, zoals hierboven aangeduid, richt zich in 
hoofdzaak op groepen consumenten en producenten. Als bronnen 
worden dan ook onderscheiden: categorieën van produktieve en 
consumptieve aktiviteiten (doelgroepen) en produkten. 

Het onderwerpelijke wetsvoorstel reikt instrumenten aan (vergun-
ningen en algemene regels, handhaving) gericht op de regulering van 
produktieve aktiviteiten. Regulering is evenwel slechts één - zij het een 
belangrijk - instrument van brongericht beleid. 

Als andere instrumenten worden veelal genoemd stimulering en 
communicatie; ook deze instrumenten kunnen overigens een wettelijke 
basis hebben. Bij stimulering gaat het vooral om stimulering van de 
eigen verantwoordelijkheid van de doelgroepen door onderzoek, 
milieuzorg in bedrijven, financiële prikkels en aansprakelijkheidstelling 
voor milieuschade. Als stimuleringsactiviteiten die een wettelijke basis 
hebben, kunnen worden genoemd: de milieu-effectrapportage, heffingen 
en de mogelijkheid financiële zekerheid te vragen zoals opgenomen in de 
Wet bodembescherming en in dit wetsvoorstel. Voor wat betreft 
milieuzorg in bedrijven zijn velerlei ontwikkelingen gaande; milieuzorg 
wordt meer en meer erkend als een integraal onderdeel van de totale 
bedrijfsvoering. 
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Bij communicatie gaat het vooral om samenspel, voorlichting en 
educatie. Communicatie betekent tevens dat óók de overheid zich open 
stelt voor inzichten, mogelijkheden en problemen van doelgroepen. Zo 
zal communicatie in bepaalde omstandigheden kunnen resulteren in het 
vastleggen (bijvoorbeeld in convenanten) van afspraken tussen 
overheden of tussen overheid en doelgroepen. 

De verschillende instrumenten van brongericht beleid (zoals regulering, 
stimulering en communicatie) hebben onderling verschillende 
raakvlakken en moeten mede daarom steeds in onderlinge samenhang 
worden beoordeeld en toegepast. De keuze van een pakket van maatre-
gelen zal gemaakt moeten worden door de milieubeleidssector en andere 
beleidssectoren, zoals de economische beleidssector, te zamen. De 
ervaring heeft geleerd dat een eenzijdig gebruik van een bepaald type 
instrument veelal niet het beoogde resultaat oplevert. Combinatie van 
regulerende en stimulerende of communicatieve instrumenten biedt in 
het algemeen betere perspectieven. Daarbij komt het er op aan een 
zodanige combinatie te kiezen dat de werking van de diverse instru-
menten elkaar versterkt. De specifieke omstandigheden van de desbe-
treffende doelgroep, onderscheidenlijk het desbetreffende bedrijf, of de 
desbetreffende categorie van produkten kunnen daarop overigens van 
grote invloed zijn. In dit geheel wordt het instrument regulering vaak 
voorgesteld als een proces met verschillende elementen: de al eerder 
genoemde reguleringsketen. De in het wetsvoorstel opgenomen materie 
heeft betrekking op een deel van deze keten, met als beoogd resultaat 
betere kansen voor een doeltreffend proces van regulering als geheel. 

1.3.3. De reg uleringske ten 

Gedragsbeïnvloeding door middel van regulering zal ondanks toene-
mende aandacht voor mogelijkheden om de eigen verantwoordelijkheid 
van bedrijven en consumenten te bevorderen, een belangrijke plaats in 
het milieubeleid blijven innemen. Daarom is het zaak om, zoals ook al in 
paragraaf 1.2.3. is opgemerkt, bij de verdere uitbouw van de Wabm veel 
zorg te besteden aan de voorwaarden voor een naar tevredenheid 
functioneren van de reguleringsketen. Het besef dat deze schakels 
onderlinge relaties hebben is van groot belang. Zo zijn er zonder de 
schakel «handhaving» onvoldoende waarborgen voor de effectiviteit van 
de gestelde voorschriften; anderzijds is de effectiviteit van de 
handhaving sterk afhankelijk van de kwaliteit van de schakels 
«wetgeving», «normstelling» en «vergunningverlening». Vanuit een 
dergelijke, instrumentele benadering van regulering kan een aantal eisen 
worden geformuleerd. Zo moet regelgeving inzichtelijk, hanteerbaar en 
handhaafbaar zijn, zowel voor degenen die de regels moeten naleven als 
voor degenen die op die naleving moeten toezien. Bovendien moeten er 
voldoende mogelijkheden zijn om een aanvaardbaar beschermingsniveau 
- ook na verloop van tijd en bij veranderende omstandigheden en 
inzichten - te waarborgen. Tenslotte behoren de kosten die de regulering 
met zich brengt - zowel voor de betrokken overheden als voor de 
gereguleerden - in de fasen van totstandkoming, naleving en 
handhaving, zo laag mogelijk te blijven. 

Uit de praktijk, onderzoeksrapporten, jurisprudentie en literatuur zijn in 
de afgelopen jaren talloze signalen gekomen dat in de huidige situatie 
onvoldoende aan deze eisen kan worden voldaan. In grote lijnen kunnen 
de volgende structurele knelpunten worden onderscheiden: 

- de versnippering van de wet- en regelgeving, die de regulering 
onnodig gecompliceerd maakt voor bedrijven en overheden en bovendien 
een optimaal milieurendement belemmert. Dit wordt mede veroorzaakt 
door het gegeven dat in het stelsel van milieuwetgeving steeds verschil-
lende invalshoeken worden gehanteerd (zie paragraaf 1.2.1 .); 
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- de versnippering van bevoegdheden tot regulering en handhaving, 
alsmede het ontbreken van voldoende inhoudelijke afstemming tussen de 
hantering van die bevoegdheden. Dit leidt niet alleen tot kostenver-
hoging, maar maakt het ook moeilijk een aanvaardbaar beschermings-
niveau te waarborgen; 

- de procedure van totstandkoming van regulering en van handhavings-
beschikkingen vergt dikwijls meer tijd dan wenselijk is; 

- de huidige reguleringsinstrumenten en handhavingsmiddelen 
vertonen een aantal inhoudelijke tekortkomingen. 

Het wegnemen van deze knelpunten vergt een groot aantal wijzigingen 
in de bestaande wetgeving. Aangezien het niet mogelijk is om dit alles in 
één keer te doen, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Hierover is in 
paragraaf 1.2.3. reeds een en ander gezegd. De in dit voorstel vervatte 
wijzigingen en aanvullingen van de Wabm en andere wetten beogen een 
eerste, maar zeker niet onbelangrijke bijdrage tot verbetering van de 
condities voor de reguleringsketen te bieden. Kort samengevat: 

- de versnippering van de wet- en regelgeving voor bedrijven wordt 
gedeeltelijk ongedaan gemaakt door een uniforme regeling voor het bij 
algemene maatregel van bestuur (amvb) stellen van algemene regels 
voor inrichtingen, in beperkte vorm ten aanzien van het vergunningstelsel 
voor inrichtingen en ten aanzien van de bestuursrechtelijke handhaving; 

- de versnippering van de bevoegdheden op het vlak van de regulering 
van inrichtingen en van de handhaving wordt teruggedrongen als gevolg 
van (a) een gedeeltelijke integratie van de vergunningstelsels, voor zover 
het inrichtingen betreft waarvoor gedeputeerde staten bevoegd gezag 
zijn, en (b) de aanwijzing van één bevoegd gezag per inrichting voor de 
handhaving van de bij of krachtens de Wabm en een aantal andere 
milieuwetten gestelde regels die voor de inrichting gelden; 

- de verhouding tussen vergunningen en algemeen verbindende 
voorschriften op grond van de Wabm en andere milieuwetten wordt 
verduidelijkt; 

- de procedure voor de totstandkoming van beschikkingen op grond 
van diverse milieuwetten en van voor het milieu relevante wetten wordt 
in een aantal opzichten vereenvoudigd; 

- de voorstellen met betrekking tot algemene regels, vergunningen en 
handhaving voorzien in een aantal inhoudelijke verbeteringen. Voor 
algemene regels en vergunningen schuilt de verbetering onder meer in 
een uitbreiding van de mogelijkheden tot het opleggen van voorschriften 
gericht op beperking van het ontstaan van afvalstoffen in inrichtingen. 
De belangrijkste verbetering op het vlak van handhaving vormt de 
beoogde regeling van de sanctiemiddelen «dwangsom» en «intrekking 
van de vergunning of ontheffing»; op dit moment zijn deze slechts 
beperkt toepasbaar. 

Op het bovenstaande wordt in de volgende hoofdstukken van deze 
memorie nader ingegaan. 

Versterking van de functie van de reguleringsketen, zoals met dit 
wetsvoorstel wordt beoogd, betekent versterking van een belangrijk 
onderdeel van het instrumentarium van het brongericht beleid. In het 
kader van deze memorie is het uiteraard niet mogelijk een volledig beeld 
van het brongericht beleid en zijn instrumenten te schetsen. Boven-
staande beschouwing laat echter wel zien waar in het milieubeleid dit 
wetsvoorstel moet worden geplaatst. Voor een goed begrip van de 
inhoud van het voorstel is deze plaatsbepaling zeker van belang. 
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1.4. Opzet van het wetsvoorstel 

1.4.1. Onderwerpen 

De verschillende onderwerpen van regeling vindt men terug in de 
opzet van het wetsvoorstel. 

Allereerst worden beperkte voorstellen gedaan betreffende de hoofd-
stukken Algemeen en Coördinatie van de Wabm. Ook wordt het 
hoofdstuk Adviesorganen vernummerd van hoofdstuk 7 tot hoofdstuk 
1A. Hierna volgt het hoofdonderwerp van het wetsvoorstel: voorgesteld 
wordt de hoofdstukken 3 (De totstandkoming van beschikkingen op 
aanvraag; inspraak) en 4 (Wijziging en intrekking van beschikkingen) te 
vervangen door twee nieuwe hoofdstukken: Vergunningen en algemene 
regels voor inrichtingen (3) en Procedures voor vergunningen en onthef-
fingen (4). Tevens wordt voorgesteld in de Wabm een hoofdstuk 
Handhaving (7) op te nemen. 

In het hoofdstuk Vergunningen en algemene regels voor inrichtingen is 
gepoogd te komen tot een zo inzichtelijk mogelijke presentatie van de 
materie, mede met het oog op de onderlinge verhouding tussen vergun-
ningen en algemene regels. In hoofdstuk 2 van deze memorie wordt hier 
nader op ingegaan. 

De vergunning voor inrichtingen die in dit wetsvoorstel wordt geïntro-
duceerd treedt in de plaats van vergunningen die thans voor activiteiten 
in of met inrichtingen zijn vereist krachtens een vijftal milieuwetten, te 
weten de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet 
geluidhinder, de Afvalstoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen. 

Naast de bepalingen inzake vergunningen worden in hetzelfde 
hoofdstuk ook de bepalingen inzake te stellen algemene regels voor 
categorieën van inrichtingen gegeven. De Hinderwet kent reeds de 
mogelijkheid voor categorieën van inrichtingen algemene regels te 
geven. Ook in de Wet geluidhinder en de Wet inzake de luchtverontrei-
niging komt deze mogelijkheid voor. 

Ten aanzien van algemene regels (die gesteld worden in amvb's) 
maakt het wetsvoorstel uitdrukkelijk onderscheid tussen algemene regels 
die de vergunningplicht opheffen, en algemene regels die dit niet doen. 

Algemene regels die de vergunningplicht opheffen geven een totaal-
pakket voorschriften voor een bepaalde categorie van inrichtingen, 
bijvoorbeeld slagerijen. Als zijn inrichting aan deze voorschriften voldoet, 
behoeft de (potentiële) houder van de inrichting geen vergunning aan te 
vragen, maar kan hij volstaan met een melding aan het in de amvb 
aangewezen gezag. 

Daarnaast is het mogelijk dat regels nodig zijn, die bepaalde aspecten 
van categorieën van inrichtingen algemeen beogen te regelen, maar die 
niet in de plaats kunnen komen van een individuele beoordeling 
(vergunning). De (potentiële) houder van de inrichting heeft dan én een 
vergunning nodig én moet aan algemene regels voldoen. 

Mede (dus niet uitsluitend) ter beperking van dergelijke situaties van 
samenloop is het mogelijk bij amvb het bevoegd gezag op te dragen 
bepaalde voorschriften in de vergunning te verwerken, zodat naar de 
vergunningplichtige toe toch sprake is van één middel van regulering. 

In het hoofdstuk Procedures voor vergunningen en ontheffingen 
worden voorstellen gedaan om te komen tot stroomlijning en vereenvou-
diging van de procedure van totstandkoming van de Wabm-vergunning 
en de vergunningen en ontheffingen op basis van diverse andere wetten, 
waarop deze procedure van toepassing is. Zo worden de mogelijkheden 
tot inspraak gebundeld en wordt de maximale termijn, waarbinnen een 
beschikking met betrekking tot een vergunning of ontheffing tot stand 
moet zijn gekomen, teruggebracht van zeven tot zes maanden. In 
hoofdstuk 3 van deze memorie wordt hier nader op ingegaan. 
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Na het procedure-hoofdstuk bevat het wetsvoorstel enkele aanpas-
singen in de regeling van milieu-effectrapportage en wijzigingen van de 
bepalingen met betrekking tot beroep en vergoeding van kosten en 
schade. Vervolgens wordt voorgesteld in de Wabm een hoofdstuk 
Handhaving 

(hoofdstuk 7) op te nemen. Dit hoofdstuk vormt in de eerste plaats het 
noodzakelijk complement van het hoofdstuk Vergunningen en algemene 
regels voor inrichtingen: de handhaving van deze instrumenten moet 
immers mogelijk worden gemaakt. Daartoe is een aantal in de verschil-
lende milieuwetten voorkomende handhavingsbepalingen gebundeld en 
deels vereenvoudigd en aangevuld. In de tweede plaats zijn de handha-
vingsbepalingen voor de milieuregelgeving zoveel mogelijk geünifor-
meerd. 

Dit neemt niet weg dat op korte termijn zal worden bezien in hoeverre 
verbetering van het handhavingsinstrumentarium in de Wabm nodig is. 
Een aanpassing van het hoofdstuk Handhaving ligt dan ook in de lijn der 
verwachtingen; hierover meer in hoofdstuk 4 van deze memorie. 

Na enkele wijzigingen in het hoofdstuk Verdere bepalingen sluit het 
wetsvoorstel af met een groot aantal wijzigingen in andere wetten, 
alsmede overgangs- en slotbepalingen. Daarbij wordt onder andere een 
nieuwe (voorlopige) hoofdstukindeling van de Wabm voorgesteld. 

1.4.2. Gevolgen voor andere wetten. 

Samengevat komen de consequenties van de onderhavige voorstellen 
voor de milieuwetgeving op het volgende neer. 

Allereerst voorzien de voorstellen er in dat de Hinderwet materieel 
wordt opgenomen in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en dat 
de Hinderwet wordt ingetrokken. Dit betekent dat de milieutaken van de 
gemeenten en van andere overheidsorganen, die nu op de Hinderwet 
berusten, in de toekomst op de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
zullen berusten. 

De grondslag voor het stellen van algemene regels met betrekking tot 
inrichtingen, het vergunningvereiste voor inrichtingen en de toetsingscri-
teria voor de vergunningen, komen in de Wabm te staan en verdwijnen 
daarmee grotendeels uit de bijzondere wetten. Zo vervalt het vergunning-
vereiste voor inrichtingen niet alleen uit de Hinderwet maar ook uit de 
Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet chemische afvalstoffen, de 
Afvalstoffenwet en de Wet geluidhinder. Voor alle overige vergunningen 
en ontheffingen blijft het vergunningvereiste in de bijzondere wetten 
staan. Wel zullen de bepalingen voor activiteiten in of met inrichtingen in 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne daarop zo veel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing zijn. 

In het «van toepassing zijn» van de procedure van vergunningen en 
ontheffingen treden in relatie tot andere wetten geen belangrijke wijzi-
gingen op. Het algemene karakter van de procedure blijft ook in dit 
voorstel geheel in stand. Het procedure-hoofdstuk is van toepassing op 
de Wabm-vergunning, alsmede op vergunningen en ontheffingen op 
grond van de Mijnwet 1903, de Destructiewet, de Kernenergiewet, de 
Afvalstoffenwet, de Wet geluidhinder, de Grondwaterwet, de Wet inzake 
de luchtverontreiniging, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de 
Wet verontreiniging zeewater, de Wet chemische afvalstoffen, de Wet 
milieugevaarlijke stoffen en de Wet bodembescherming. Bij de 
herziening van de Ontgrondingenwet zal ook die wet aan deze lijst 
worden toegevoegd. 

De handhavingsbepalingen worden grotendeels uit de bijzondere 
wetten gelicht en in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
opgenomen. Zij zullen voor een groot deel van toepassing zijn op de 
bestuursrechtelijke handhaving van de Mijnwet 1903, de Kernener-
giewet, de Afvalstoffenwet, de Wet geluidhinder, de Wet inzake de lucht-
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verontreiniging, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet 
verontreiniging zeewater, de Wet chemische afvalstoffen, de Wet milieu-
gevaarlijke stoffen en de Wet bodembescherming. 

1.5. Uitvoering in samenspel 

1.5.1. Samenspel 

De zorg voor het milieu is een verantwoordelijkheid voor de samen-
leving in al haar geledingen. Overheden, producenten, consumenten, 
belangenorganisaties, allen spelen zij een rol bij het bevorderen en 
beschermen van een goed leefmilieu. Daarbij kunnen de beste resultaten 
worden geboekt als tussen alle betrokkenen een goed samenspel 
bestaat. 

Volgens artikel 21 van de Grondwet dient de zorg van de overheid 
gericht te zijn op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu. Deze opdracht strekt zich uit tot alle 
onderdelen van de overheid. 

Binnen de overheid kunnen de overheidsorganen met specifieke 
milieutaken worden aangeduid als de milieubeleidssector, waarbij de 
ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) een initiërende en coördinerende positie heeft. De milieubeleids-
sector strekt zich uit over alle voorkomende bestuursniveau's. Op rijks-
niveau hebben naast de minister van VROM ook de ministers van 
Landbouw en Visserij, van Verkeer en Waterstaat en van Economische 
Zaken specifieke taken en bevoegdheden op milieugebied. Het 
merendeel van het milieubeleid moet echter op het niveau van provincies 
en gemeenten tot uitvoering komen en van daaruit ook nieuwe impulsen 
krijgen. Bovendien hebben als gevolg van delegatie door het provinciaal 
bestuur van belangrijke elementen van het kwaliteitsbeheer van opper-
vlaktewateren ook waterschappen milieutaken: in de meeste provincies 
(uitgezonderd Groningen, Friesland en Utrecht) zijn waterschappen 
belast met de uitoefening van operationele beheersbevoegdheden 
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Voor een goed samenspel binnen de milieubeleidssector is het van 
belang dat de betrokken overheidsorganen voldoende mogelijkheden 
hebben (zowel bestuurlijk als financieel) om hun mede-verantwoorde-
lijkheid ook waar te maken. Pas dan kunnen overheden zich partners 
voelen, die op zakelijke wijze met elkaar om kunnen gaan. De beleidsfilo-
sofie van deze samenspel-gedachte is de laatste jaren sterk in ontwik-
keling. 

In het kader hiervan is bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel naast 
het gebruikelijke overleg een extra consultatie-ronde gehouden. 

Bestuurders en ambtenaren van de verschillende bestuurslagen 
hebben zich gezamenlijk gebogen over de consequenties van de 
voorstellen, in het bijzonder bezien vanuit een oogpunt van handhaaf-
baarheid, gebruikersvriendelijkheid, financiën en tegen de achtergrond 
van de relatie tussen het rijk en andere overheden. Dit heeft onder meer 
geresulteerd in een toegankelijker opzet van de voorstellen. Voorts zal als 
gevolg van de genoemde consultatie de werking van algemene regels 
voor inrichtingen worden geëvalueerd, waarover meer in paragraaf 2.3.2. 
van deze memorie. 

Ook bij de uitvoering - inclusief evaluatie - van de voorgestelde 
wetgeving zal voldoende aandacht moeten worden gegeven aan de 
noodzakelijke samenwerking tussen de betrokken overheden. 

Bestaande overlegstructuren zullen hiertoe, waar nodig op verbeterde 
wijze, moeten worden benut. Ook het proces van milieubeleidsplanning 
speelt hierbij een belangrijke rol: in dat kader kan immers bij uitstek van 
gedachten worden gewisseld over inzichten, voornemens, de wijze 
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waarop men wetgeving wil uitvoeren, etc. Daarnaast kan ook het 
afsluiten van bestuursakkoorden een nuttige functie vervullen bij de 
versterking van de gemeenschappelijke belangen van de bij het beleid 
betrokken overheden. 

In het kader van onder meer de milieubeleidsplanning zal voorts 
moeten worden bezien welke voorzieningen nodig zijn om het 
beschikbare instrumentarium zó in te zetten, dat de beleidsdoelen ten 
behoeve waarvan dat instrumentarium is geïntroduceerd ook kunnen 
worden bereikt. Daarbij kan in de eerste plaats worden gedacht aan 
voorlichting en financiële voorzieningen, maar ook goede organisato-
rische voorzieningen zijn van groot belang. Zo is de integratie van een 
aantal milieuvergunningen, zoals neergelegd in dit wetsvoorstel, op 
zichzelf geen garantie voor een daadwerkelijke integrale beoordeling van 
de in het geding zijnde milieu-aspecten van inrichtingen. Het plaats-
vinden van zo'n integrale beoordeling hangt immers o.a. mede af van de 
vraag of hiertoe bij het bevoegde gezag voldoende organisatorische 
maatregelen zijn getroffen. Een sectorgewijze opbouw van de basis-
organisatie hoeft daarbij niet per definitie een belemmering te zijn, mits 
voldoende structurele voorzieningen worden ingebouwd om te bereiken 
dat een geïntegreerde milieuvergunning meer zal zijn dan een bundeling 
van sectorale vergunningen. 

Naast samenspel binnen de milieubeleidssector is ook een goede en 
effectieve relatie met andere sectoren van overheidsbeleid van groot 
belang. De beleidsvoering op deze terreinen is immers mede bepalend 
voor de mate waarin bestaande milieuproblemen kunnen worden 
opgelost en nieuwe milieuproblemen kunnen worden voorkomen. Het 
milieubeheer heeft aan de brongerichte kant - waar dit wetsvoorstel 
geplaatst moet worden - de grootste raakvlakken met economische 
beleidsterreinen. 

Veel hangt af van de bereidheid van deze beleidsterreinen om hun 
medeverantwoordelijkheid voor het milieu te erkennen. 

In het verlengde daarvan wordt tevens gestreefd naar meer en deels 
nieuwe samenwerkingsvormen met de private sector, op basis van een 
groeiend besef dat overheid en bedrijfsleven bepaalde gemeenschappe-
lijke belangen hebben en niet per definitie eikaars tegenspeler zijn. 
Hierbij wordt steeds duidelijker dat milieuzorg als onderdeel van de 
bedrijfsvoering en bedrijfseconomische doelstellingen niet op gespannen 
voet behoeven te staan. 

1.5.2. Bevoegdheden 

Hierboven is gesproken over de milieubeleidssector als het samenstel 
van overheidsorganen met specifieke taken en bevoegdheden op milieu-
gebied. Ook dit wetsvoorstel kent aan deze organen diverse taken en 
bevoegdheden toe. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat deze 
dienen te worden uitgeoefend op een zo laag mogelijk bestuursniveau als 
uit een oogpunt van doelmatigheid en bescherming van het milieu 
gewenst en mogelijk is. 

De milieuwetgeving - voor zover zij op vergunningverlening voor 
handelingen in of met inrichtingen betrekking heeft - is thans verregaand 
gedecentraliseerd. De Hinderwet, die het grootste aantal inrichtingen 
met (potentieel) nadelige gevolgen voor het milieu reguleert, wordt thans 
nagenoeg geheel door de gemeenten uitgevoerd. Wat betreft de vergun-
ningverlening op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging, de 
Wet geluidhinder en de Afvalstoffenwet is de provincie het bevoegd 
gezag. Het gaat daar met name om inrichtingen met een grotere (poten-
tiële) milieubelasting en veelal van een grotere complexiteit. In een 
aantal wetten, waaronder de Wet chemische afvalstoffen, is de vergun-
ningverlening echter om bepaalde redenen aan het Rijk opgedragen. 
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Door de onderhavige voorstellen worden in de bevoegdhedenverdeling in 
beginsel geen belangrijke wijzigingen aangebracht. 

De verdeling van de bevoegdheden met betrekking tot de vergunning-
verlening op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne vindt 
haar grondslag in artikel 7 van het onderhavige wetsvoorstel. Hierin 
wordt in het eerste lid de bevoegdheid tot vergunningverlening gegeven 
aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inrichting 
geheel of in hoofdzaak zal zijn of is gelegen. In het tweede lid van dit 
artikel is geregeld dat bij algemene maatregel van bestuur aangegeven 
zal worden in welke gevallen gedeputeerde staten bevoegd zijn. Daarbij 
zal het vooral gaan om gevallen waarin gedeputeerde staten in de 
huidige situatie bevoegd zijn op grond van de Wet inzake de luchtveront-
reiniging, de Wet geluidhinder en de Afvalstoffenwet. 

Bij een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 7, 
tweede lid, kan tevens worden bepaald ten aanzien van welke catego-
rieën van inrichtingen de minister van VROM het bevoegd gezag is. 

Bij de toepassing van het tweede lid moet niet alleen worden gedacht 
aan categorieën van inrichtingen ten aanzien waarvan zulks aangewezen 
is gezien de aard en de omvang van de gevolgen die activiteiten in of 
met die inrichtingen kunnen hebben voor het milieu, maar ook aan 
gevallen waarin dat nodig is met het oog op de doelmatige bescherming 
van het milieu of met betrekking tot categorieën van gevallen waarin dat 
geboden is met het oog op het algemeen belang. Bij gevallen waarin dat 
nodig is met het oog op de doelmatige bescherming van het milieu kan 
onder meer worden gedacht aan categorieën van inrichtingen die 
gelegen zijn in gebieden, die een bijzondere bescherming behoeven 
(zoals grondwaterbeschermingsgebieden). In voorkomende gevallen zal 
het provinciaal bestuur, dat ten aanzien van deze gebieden specifieke 
bevoegdheden heeft, om doelmatigheids-redenen kunnen worden aange-
wezen als het gezag dat bevoegd is te beslissen op de aanvraag om een 
vergunning. 

Daarnaast kan de minister van VROM op grond van artikel 7, derde lid, 
inrichtingen aanwijzen ten aanzien waarvan hij het bevoegd gezag is met 
het oog op het belang van de veiligheid van de Staat. Deze laatste 
bevoegdheid berust thans bij de Kroon. 

De bevoegdhedenregeling zal voorts op onder meer de volgende twee 
punten afwijken van de bestaande situatie. Thans verschuift de 
bevoegdheid tot vergunningverlening nog naar het naast hogere gezag 
indien een inrichting in meer dan één gemeente of provincie is gelegen. 
Deze bevoegdheid zal straks toebedeeld worden aan het dagelijks 
bestuur van de gemeente of provincie, waar de inrichting in hoofdzaak 
zal zijn of is gelegen. 

Voorts is het de bedoeling gedeputeerde staten het bevoegde gezag te 
laten zijn ten aanzien van alle inrichtingen waarin of waarmee -
behoudens inzamelen - activiteiten plaatsvinden, die thans gelden als 
handelingen met chemische afvalstoffen of afgewerkte olie, waarvoor 
vergunningen op grond van de Wet chemische afvalstoffen vereist zijn. 
In dit verband moet tevens worden gewezen op de artikelen 37 en 37a 
van dit wetsvoorstel. Daarin is aangegeven dat de zogenaamde doelma-
tigheidstoetsing, zoals die bij de vergunningverlening in het kader van de 
Wet chemische afvalstoffen op centraal niveau plaatsvindt, in de voorge-
stelde regeling wordt gehandhaafd in de vorm van een verklaring van 
geen bezwaar van de minister van VROM; een dergelijke verklaring is 
voorwaarde voor het verlenen van de vergunning (zie verder paragraaf 
2.2.1.). 

De verdeling van de bevoegdheden ten aanzien van de milieuvergun-
ningen die op grond van het onderhavige wetsvoorstel niet hun 
grondslag in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zullen vinden, 
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zoals bijvoorbeeld de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de 
Mijnwet 1903 en de Kernenergiewet, blijft te vinden in de desbetref-
fende specifieke wet. 

In de loop van 1984 zijn in een ambtelijke werkgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van de departementen van Binnenlandse Zaken en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van de vier 
grote gemeenten en waarnemers van het Interprovinciaal Overleg en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, mogelijkheden onderzocht van 
herschikking van bevoegdheden op het terrein van het milieubeheer in 
relatie tot de vier grote steden. Inmiddels is in het wetsvoorstel tot 
herziening van de Provinciewet (Kamerstukken II 1986/87, 19 836, nr. 2) 
voorgesteld daarin een algemene bepaling op te nemen waardoor provin-
ciale staten de bevoegdheid krijgen bevoegdheden en taken - dus ook op 
milieugebied - over te dragen aan gemeenten en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 

Gezien deze ontwikkelingen is een afzonderlijke delegatieregeling in de 
onderhavige voorstellen niet opportuun. In verschillende provincies wordt 
er al wel naar gestreefd met de grote steden zogenaamde raam-overeen-
komsten af te sluiten, waarbij op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen gepoogd wordt de bestuurlijke positie van de grote steden te 
versterken. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat het op 
grote schaal maken van algemene regels met opheffing van het 
vergunning-vereiste (hetgeen overigens niet direct samenhangt met dit 
wetsvoorstel) centraliserend zal werken. Een consequentie van de keuze 
voor deze algemene regels is inderdaad dat door de gemeenten minder 
vergunningen behoeven te worden verleend. Het accent van de 
werkzaamheden bij de gemeenten zal dientengevolge verschuiven. Zo 
kunnen in plaats van aan het formuleren van vrijwel steeds gelijkluidende 
voorschriften voor vergunningen voor veel en in vergelijkbare vormen 
voorkomende (categorieën van) inrichtingen, tijd en inspanning worden 
gewijd aan andere milieubelastende activiteiten/inrichtingen en 
handhaving - een zeer belangrijk onderdeel van de reguleringsketen. De 
mogelijkheden voor een efficiënte en effectieve aanpak van de milieupro-
blematiek worden hiermee vergroot. Daarbij zal in de meeste gemeenten 
een nuttig gebruik kunnen worden gemaakt van de ervaringen die men 
heeft opgedaan in het kader van hinderwet-uitvoeringsprogramma's en 
milieu-uitvoeringsprogramma's. Bij nieuw op te stellen programma's of 
gemeentelijke milieubeleidsplannen verdient het aanbeveling in een zo 
vroeg mogelijk stadium rekening te houden met de in verband met 
algemene regels zich wijzigende situatie. 

In het wetsvoorstel is een aantal instrumenten opgenomen met behulp 
waarvan hogere bestuursniveaus sturing kunnen geven aan lagere. Met 
betrekking tot het gebruik van sturings- of toezichtsinstrumenten in de 
milieuwetgeving zijn in het kader van het Decentralisatieplan beslissingen 
genomen, die bij de formulering van de onderhavige voorstellen tot 
uitgangspunt hebben gediend. In het algemeen is het gebruik van deze 
instrumenten zo veel mogelijk beperkt. Waar toch een bepaalde vorm 
van sturing noodzakelijk is, is het lichtste instrument gekozen, waarmee 
het beoogde doel nog kan worden bereikt. 

De ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer kan op grond van artikel 31 een aanwijzing geven ten aanzien van 
de beslissing op een aanvraag voor een vergunning. Dit instrument komt 
thans ook reeds in een aantal milieuwetten voor. Het kan in de toekomst 
niet alleen ten aanzien van beslissingen van gedeputeerde staten, maar 
ook - overeenkomstig het actieprogramma DROM - ten aanzien van 
beslissingen van burgemeester en wethouders worden toegepast. Deze 
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figuur is mede van belang als mogelijkheid voor indirecte doorwerking 
van plannen. De hantering van de aanwijzing is van een aantal proce-
durele waarborgen voorzien. De aanwijzing kan slechts worden gegeven 
na overleg met het bevoegd gezag en na een voorafgaande mededeling 
aan de Staten-Generaal. Het kan gepast zijn ook de Rijksmilieuhygië-
nische Commissie bij het geven van de aanwijzing te betrekken. 
Uiteraard zal de aanwijzing slechts in uitzonderlijke gevallen worden 
gegeven. Te denken is aan gevallen waarin het algemeen belang 
(waaronder ook het milieubelang) in het geding is en overleg niet tot 
overeenstemming leidt. 

Tenslotte kan nog worden gewezen op de medebetrokkenheid van 
andere departementen bij de totstandkoming van amvb's krachtens de 
Wabm. Bij deze amvb's spelen immers vaak ook belangen van andere 
departementen een rol. 

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan economische belangen, het 
belang van de veiligheid en gezondheid van de werknemers, het belang 
van het vervoer, waarvan de regulering veelal rechtstreeks is gebaseerd 
op internationale overeenkomsten, en het belang van de realisering van 
inrichtingen voor de veiligheid van de Staat. De nadere uitvoering van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, voor zover deze laatste bij 
algemene maatregel van bestuur geschiedt, moet dan ook zo veel 
mogelijk in overeenstemming met de andere betrokken ministers 
geschieden. Deze overeenstemming zal zich - zulks in lijn met de Aanwij-
zingen voor de wetgevingstechniek - niet manifesteren door andere 
ministers formeel medebetrokken te doen zijn bij de totstandkoming van 
algemene maatregelen van bestuur maar door te streven naar vroeg-
tijdige ambtelijke overeenstemming. 

Er wordt naar gestreefd ontwerpen van algemene maatregelen van 
bestuur in een vroeg stadium - dat wil zeggen vóór de wettelijk 
verplichte publikatie in de Staatscourant - voor te leggen aan de Rijksmi-
lieuhygiënische Commissie, de Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieu 
en de ministerraad. Daar waar verschillende belangen elkaar ontmoeten 
of overlappen, kan dan afstemming plaatsvinden. 

De algemene maatregelen van bestuur die in deze van bijzonder 
belang zijn voor andere departementen, bijvoorbeeld de departementen 
van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Landbouw en Visserij, Defensie en 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, zijn die op grond van artikel 1, 
derde lid, artikel 7, tweede lid, artikel 10, artikel 20, artikel 24, derde lid, 
artikel 37, artikel 38, artikel 39 en artikel 39a van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne, zoals deze na het van kracht worden van de 
onderhavige voorstellen zal luiden. Hier zij tevens verwezen naar de 
toelichting op artikel 80b, welk artikel de procedure voor de totstand-
koming van amvb's bevat. 

2. VERGUNNINGEN EN ALGEMENE REGELS VOOR INRICH-
TINGEN 

2 .1 . Inleiding 

Belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel is de opname van een 
hoofdstuk Vergunningen en algemene regels voor inrichtingen. Op de 
ontstaansgeschiedenis van dit onderdeel is in hoofdstuk 1 van deze 
memorie van toelichting ingegaan. 

Vergunningen en algemene regels op grond van de hier voorgestelde 
regeling beogen de inrichting als bron van milieubelasting te reguleren. 
Zij geven de overheid de mogelijkheid tot gedragsbeïnvloeding betref-
fende het oprichten, in werking hebben of veranderen van inrichtingen. 
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Voor een nadere omschrijving van het begrip «inrichting» wordt 
verwezen naar de toelichting op artikel 1. Ingevolge dit artikel moeten bij 
algemene maatregel van bestuur (amvb) categorieën van inrichtingen 
worden aangewezen, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
veroorzaken. Dit zullen in grote lijnen dezelfde categorieën zijn als die 
thans begrepen zijn in de inrichtingenbesluiten krachtens de betrokken 
sectorale milieuwetten. Deze amvb bepaalt daarmee tevens de werkings-
sfeer van de instrumenten vergunningen en algemene regels. Ingevolge 
het actieprogramma DROM moet een tevens een opschoning van het 
Hinderbesluit plaatsvinden. Op mijn departement wordt een project 
opgezet om in overleg met alle betrokkenen te komen tot een goed 
onderbouwd inrichtingenbesluit op basis van de Wabm. Ik stel mij voor u 
in een later stadium - bijvoorbeeld ten tijde van de toezending van de 
memorie van antwoord - nader te berichten over de stand van zaken 
hieromtrent. 

Bij het instrument vergunning is sprake van een individuele beoor-
deling van de inrichting, op grond waarvan - bij verlening van de 
vergunning - een op deze inrichting afgestemd pakket voorschriften kan 
worden opgesteld (maatwerk). Uitgangspunt is dat het verboden is een 
inrichting op te richten, te veranderen of de werking daarvan te veran-
deren, dan wel in werking te hebben, zonder een daartoe verleende 
vergunning. Dit verbod geldt evenwel niet voor inrichtingen behorende 
tot een categorie waarvoor bij amvb algemene regels zijn gesteld, die -
doordat ze een algemeen, voor de omschreven categorie bruikbaar 
pakket standaardvoorschriften geven - de vergunningplicht opheffen 
(confectiewerk). 

Dit betekent dat de (potentiële) houder van een inrichting in principe 
slechts te maken heeft met één regime van regulering: óf hij heeft een 
vergunning nodig, óf hij moet aan algemene regels voldoen. In het 
laatste geval zal melding moeten geschieden bij het in de amvb aange-
wezen gezag. 

Vergunningen en algemene regels zijn daarmee gelijkwaardige instru-
menten. Wel ziet het er naar uit dat - mede uit een oogpunt van deregu-
lering - in de toekomst steeds méér inrichtingen onder de werking van 
algemene regels zullen vallen. In paragraaf 2.3.1. wordt hierop nader 
ingegaan. Het hierboven beschreven systeem is helder en eenvoudig. In 
sommige gevallen kan zich evenwel ook een andere situatie voordoen. 
Dit gebeurt als het ter bescherming van het milieu nodig is bij amvb 
regels te stellen die bepaalde aspecten van categorieën van inrichtingen 
algemeen (standaard) beogen te regelen (zoals nu bijvoorbeeld gebeurt 
op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging). Deze regels geven 
dan echter in die zin geen «dekkend» pakket voorschriften, dat daarmee 
een individuele beoordeling van een tot die categorie behorende 
inrichting achterwege zou kunnen blijven. Derhalve wordt als gevolg van 
deze laatstbedoelde algemene regels de vergunningplicht niet 
opgeheven. Men kan dus twee soorten algemene regels in dit 
wetsvoorstel onderscheiden: algemene regels die de vergunningplicht 
opheffen enerzijds (A) en algemene regels die dat effect niet hebben 
anderzijds (B). A en B worden gegeven vanuit verschillende instru-
mentele doelstellingen en hebben een verschillend karakter, inhoud en 
effect. Ook in het wetsvoorstel is dit tot uitdrukking gebracht: in het 
hoofdstuk Vergunningen en algemene regels voor inrichtingen is de titel 
2, Algemene regels, opgesplitst in een paragraaf Regels voor 
niet-vergunningplichtige inrichtingen en een paragraaf Regels voor 
vergunningplichtige inrichtingen. 

Voor de (potentiële) houder van een inrichting betekent dit dat hij, 
indien hij vergunningplichtig is, in sommige gevallen ook moet voldoen 
aan bij algemene maatregel van bestuur gegeven algemene regels met 
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het karakter van standaardvoorschriften. In hun adviezen en commen-
taren nemen het Interprovinciaal overleg (toen nog het IPO-Milieu), de 
Raad van de Waterstaat, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) het 
standpunt in dat een dergelijke combinatie van instrumenten zou moeten 
worden vermeden. Ik deel dit standpunt slechts ten dele omdat het zoals 
gezegd in bepaalde gevallen in het belang van de bescherming het milieu 
nodig kan zijn bij algemene regels voorschriften te geven, die echter niet 
van dien aard zijn dat ze een volledige vergunning kunnen vervangen (zie 
paragraaf 2.3.3.). Het weglaten van de mogelijkheid deze regels te 
stellen zou een aanzienlijke verarming van de gereedschapskist van het 
milieubeleid betekenen. Het bovenstaande betekent wel dat, ter 
vermijding van afstemmingsproblemen en onduidelijkheid bij de (poten-
tiële) houder van de inrichting, een goed samenspel tussen de verschil-
lende betrokken overheden - bijvoorbeeld bij de totstandkoming van 
amvb's - vereist is. Ook kan in dit kader voorlichting een belangrijke rol 
vervullen. Daarnaast is in het wetsvoorstel, mede met het oog op de 
hierboven beschreven situatie, de mogelijkheid opgenomen onder 
bepaalde voorwaarden bij amvb het bevoegd gezag op te dragen 
bepaalde voorschriften voor vergunningplichtige inrichtingen in de 
vergunning te verwerken (zie paragraaf 2.3.3.). Gebruikmaking van deze 
mogelijkheid kan er toe leiden dat de vergunningplichtige zelf toch met 
slechts één instrument van regulering wordt geconfronteerd. 

2.2. Vergunningen 

2.2.1. Integratie van vergunningen 

In paragraaf 1.2. van deze memorie is uiteengezet dat met het groeien 
van de milieuproblematiek in de jaren zestig is gekozen voor een sector-
gewijze uit- en opbouw van de milieuwetgeving. Door deze opbouw is 
niet gewaarborgd dat menselijke activiteiten, bijvoorbeeld in of met 
inrichtingen, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, in 
hun geheel - integraal - beoordeeld kunnen worden. 

In het actieprogramma DROM zijn enkele criteria gegeven, waaraan 
een oplossing voor de gesignaleerde problematiek in de vergunningen-
sfeer in ieder geval zou moeten voldoen uit een oogpunt van deregu-
lering. Het zijn de volgende twee elementen uit het regeerakkoord van 
oktober 1982: 

- «stroomlijning en vermindering van wettelijke voorschriften»; 
- «streven naar een sterke vermindering van het aantal per inrichting 

benodigde vergunningen. Daar waar dit mogelijk is, zal worden volstaan 
met één, alles omvattende vergunning». 

Invoering van een integrale vergunning voor activiteiten in of met 
inrichtingen, die in de plaats komt van de bestaande vergunningen, 
voldoet aan beide criteria. In het actieprogramma DROM en in andere 
regeringsstukken is dan ook gekozen voor invoering van een dergelijke 
vergunning, zij het in beperkte vorm. 

Voor beantwoording van de vraag welke bestaande vergunningen in de 
integrale vergunning voor inrichtingen zouden moeten worden 
opgenomen, is uitgangspunt dat zo'n integrale vergunning alle 
voorschriften met het oog op potentiële nadelige gevolgen voor het 
milieu van activiteiten in of met inrichtingen zou moeten omvatten. Dit 
zou een model betekenen, waarin worden geïntegreerd de vergunningen 
voor activiteiten in of met inrichtingen op grond van die wetten die nu 
reeds onder de werking van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
vallen of waarvan is toegezegd dat zij daaronder zullen vallen. In het 
onderhavige wetsvoorstel is evenwel om verschillende redenen niet voor 
een dergelijke integrale vergunning gekozen, maar voor een constructie 
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waarbij van een zekere integratie van vergunningen slechts sprake is op 
provinciaal niveau. 

Een belangrijke reden daarvoor is geweest dat men bij volledige 
integratie oploopt tegen het feit dat niet alle per niveau van bevoegd 
gezag te integreren vergunningen op één niveau van bevoegd gezag 
worden verleend. Dit speelt met name ten aanzien van vergunningen 
ingevolge de Wet chemische afvalstoffen en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren. Voor de Wet chemische afvalstoffen is in dat 
opzicht niettemin een oplossing gevonden. Ten aanzien van bijvoorbeeld 
de Mijnwet 1903, de Kernenergiewet en de Grondwaterwet spelen weer 
andere overwegingen een rol. Deze vergunningen worden hieronder 
achtereenvolgens besproken, evenals de relatie tussen dit wetsvoorstel 
en de vergunningen op basis van de Ontgrondingenwet, de Destruc-
tiewet, gemeentelijke rioleringsverordeningen en de Woningwet. 

Op dit moment is voor inrichtingen waarin chemische afvalstoffen of 
afgewerkte olie die van buiten de betrokken inrichting afkomstig zijn, een 
vergunning nodig op grond van de Wet chemische afvalstoffen , te 
verlenen door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. Hiermee wordt beoogd een zo doelmatig mogelijke organi-
satie van de verwijdering van chemisch afval en afgewerkte olie te 
bewerkstelligen en in stand te houden. Het verrichten van de 
zogenaamde doelmatigheidstoetsing, zoals die bij de vergunningver-
lening in het kader van de Wet chemische afvalstoffen plaats vindt, vergt 
een voor het gehele land eenduidige en consequente interpretatie van de 
marktgegevens op het gebied van de verwijdering van chemisch afval en 
afgewerkte olie, die in elke in Nederland aan de orde zijnde vergunning 
met betrekking tot die materie haar doorwerking moet hebben. Daarom 
is geconcludeerd dat ook in de toekomst de doelmatigheidstoetsing voor 
de desbetreffende verwijderingsinrichtingen de uitsluitende verantwoor-
delijkheid van de minister van VROM zal moeten zijn. Voorts is 
overwogen dat deze centrale doelmatigheidstoetsing in de toekomst ook 
nodig is of kan blijken te zijn voor andere verwijderingsinrichtingen, maar 
dat een dergelijke toetsing anderzijds niet op grotere schaal vereist moet 
worden dan strikt noodzakelijk is. Daarom wordt naast de mogelijkheid 
om inrichtingen aan te wijzen waarvoor een centrale toets wenselijk 
wordt geacht ook de mogelijkheid geboden om in bepaalde gevallen het 
vereiste van een centrale doelmatigheidstoetsing niet of niet meer te 
laten gelden (artikel 37, tweede en derde lid). In zo'n situatie zal de 
doelmatigheidstoetsing de verantwoordelijkheid zijn van het gezag dat 
bevoegd is ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de 
Wabm. 

Op grond van deze overwegingen is in dit wetsvoorstel gekozen voor 
een constructie waarin het vergunningvereiste op grond van de Wet 
chemische afvalstoffen komt te vervallen, voor zover het inrichtingen 
betreft. Voor de betrokken inrichtingen gaat het vergunningstelsel van de 
Wabm volledig gelden. De op centraal niveau te handhaven doelmatig-
heidstoetsing zal geschieden in de vorm van het vooraf (al dan niet) 
verlenen van een verklaring van geen bezwaar door de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, aan te vragen 
door het gezag dat bevoegd is ten aanzien van de vergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (artikelen 37 tot en met 
37d). Bij de verklaring kunnen voorschriften en beperkingen worden 
aangegeven die in het belang van de doelmatige verwijdering van de 
betrokken afvalstoffen aan de vergunning moeten worden verbonden. 
Het vereiste van een verklaring van geen bezwaar van de genoemde 
minister geldt voor inrichtingen waarin chemische afvalstoffen of 
afgewerkte olie die van buiten de inrichting afkomstig zijn, worden 
verwijderd, en inrichtingen waarin dergelijke afvalstoffen die in de 
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inrichting zijn ontstaan, op of in de bodem worden gebracht om ze daar 
te laten (artikel 37, eerste lid). Een verklaring van geen bezwaar kan 
slechts in het belang van de doelmatige verwijdering van de betrokken 
afvalstoffen worden geweigerd. Een weigering heeft hetzelfde rechts-
gevolg als het weigeren van de huidige vergunning op grond van de Wet 
chemische afvalstoffen: de desbetreffende activiteiten met chemisch 
afval of afgewerkte olie mogen niet worden verricht. Bij het al dan niet 
afgeven van de verklaring spelen met name de spreiding van de desbe-
treffende inrichtingen over het land, de continuïteit van de activiteiten 
van de inrichting in kwestie en de vraag wat er gebeurt met eventuele 
reststoffen een rol. 

Tegen de beslissing inzake de verklaring van geen bezwaar kan, 
behalve door het vergunningverlenend gezag, geen afzonderlijk beroep 
worden ingesteld (artikel 42c). De beslissing inzake de verklaring wordt 
vermeld in de beschikking op de aanvraag om de vergunning; in een 
eventueel beroep daartegen wordt de beslissing inzake de verklaring 
mede betrokken. 

Door middel van deze constructie wordt een adequate oplossing 
geboden voor het probleem dat ontstaat wanneer te integreren beslis-
singen zijn toebedeeld aan verschillende bevoegde instanties. 

Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat het vergunningvereiste in de 
Wet chemische afvalstoffen, voor zover dat betrekking heeft op activi-
teiten buiten inrichtingen, en het stortverbod op grond van de Wet 
chemische afvalstoffen voorshands in die wet blijven gehandhaafd, in 
afwachting van de inwerkingtreding van het hoofdstuk Afvalstoffen van 
de Wabm. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zal naar verwachting 
binnenkort aan de Tweede Kamer worden aangeboden. 

Bij het opnemen van de vergunning op grond van de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren (WVO), voor zover die betrekking heeft op 
lozingen vanuit inrichtingen, stuit men op een aantal problemen. 

De bevoegdheid tot vergunningverlening op grond van deze wet is -
daar waar de provincies bevoegd gezag zijn - in de meeste provincies 
gedelegeerd aan waterschappen of zuiveringsschappen. Alleen in 
Groningen, Friesland en Utrecht is dit niet gebeurd en verlenen gedepu-
teerde staten de vergunning zelf. Zolang hierin geen wijziging komt -
bijvoorbeeld als uitvloeisel van de toekomstige Waterschapswet - zal het 
in die provincies straks dan ook mogelijk zijn, voor zover gedeputeerde 
staten bevoegd gezag zijn voor zowel de Wabm- als de 
WVO-vergunning, te komen tot één document dat twee vergunningen 
bevat. Uiteraard zal het dan onder andere in verband met de handhaving 
nodig zijn dat duidelijk blijkt aan welke vergunning de verschillende 
voorschriften zijn verbonden. 

Wanneer de vergunning op grond van de WVO zou worden 
opgenomen in de Wabm vergunning, zou de vergunningverlenende 
bevoegdheid voor de WVO-vergunning, die nu berust bij waterschappen, 
zuiveringsschappen of de minister van Verkeer en Waterstaat, overgaan 
naar het gezag dat de Wabm-vergunning verleent. De waterkwaliteitsbe-
heerder verliest dan zijn invloed op de kwaliteit van het door hem 
beheerde oppervlaktewater en op het functioneren van de door hem 
beheerde zuiveringsinstallatie, waarmee een onmisbare sturingsmoge-
lijkheid voor het voeren van een adequaat en samenhangend waterkwali-
teitsbeheer, welke samenhang onder meer tot uitdrukking komt in de 
relatie tussen de vergunningverlening op grond van de WVO en andere 
instrumenten uit die wet (zoals heffingen en handhavingsbevoegdheden), 
zou komen te vervallen. In een aantal kaders zijn bedoelde bezwaren 
tegen een zodanig integreren van de WVO-vergunning en de 
Wabm-vergunning onderkend, zoals in het actieprogramma DROM, in de 
daarop betrekking hebbende commentaren van de Raad van Advies voor 
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de Ruimtelijke ordening en de Raad voor het Binnenlands Bestuur, 
alsmede in een onderzoek betreffende een proefneming met een vorm 
van bestuurseffectrapportage inzake een integrale milieuvergunning 
(Publikatiereeks Milieubeheer van het ministerie van VROM, 1985, nr. 4). 
Overigens wordt er op gewezen dat destijds andere denkbare mogelijk-
heden om het lozingsaspect in de milieuvergunning onder te brengen 
zonder dat de waterkwaliteitsbeheerder zijn invloed verliest, niet in de 
discussie en de bestuurseffectrapportage zijn betrokken. 

In verband met de hierboven genoemde bezwaren is in het nu voorlig-
gende wetsvoorstel de vergunning op grond van de WVO niet mede 
geïntegreerd. Wel wordt, om toch zo veel mogelijk de in het geding 
zijnde beslissingen op elkaar af te stemmen, voor bepaalde situaties een 
coördinatieconstructie voorgesteld. 

Deze constructie houdt in dat gedeputeerde staten, wanneer zij het 
bevoegd gezag met betrekking tot de Wabm-vergunning zijn, de 
mogelijkheid krijgen om de inhoud van de vergunning krachtens de WVO 
- wanneer zij die niet zelf verlenen - te beïnvloeden met het oog op een 
integrale afweging van alle milieugevolgen en een consistentie van het 
geheel aan voorschriften waaraan de betrokken inrichting moet voldoen. 
Deze beïnvloedingsmogelijkheid heeft als volgt vorm gekregen. 

Met betrekking tot de inrichtingen die behoren tot de categorieën ten 
aanzien waarvan de provincie het bevoegde gezag is, moeten vergun-
ningaanvragen krachtens de Wabm en de WVO gelijktijdig worden 
ingediend bij gedeputeerde staten (één loket). Zij zenden de aanvraag 
om vergunning krachtens de WVO, nadat zij daarop de datum van 
ontvangst hebben aangetekend, onverwijld naar het gezag dat krachtens 
de WVO ter zake bevoegd is. Het college van gedeputeerde staten en het 
bevoegd gezag krachtens de WVO stellen vervolgens - ieder ten aanzien 
van de aanvraag waarvoor het bevoegd is - een ontwerp-beschikking op. 
Met het oog op de samenhang van beide ontwerp-beschikkingen worden 
beide instanties verplicht elkaar binnen twee maanden na ontvangst van 
de aanvraag te adviseren. De ontwerp-beschikkingen worden gelijktijdig 
en gezamenlijk ter inzage gelegd. Naar aanleiding van beide aanvragen 
wordt door het bevoegd gezag over en weer advies ingewonnen. Voor 
zover een integrale afweging van alle milieugevolgen zulks vereist en 
daarover geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het college van 
gedeputeerde staten aan de waterkwaliteitsbeheerder (derhalve aan de 
water- en zuiveringsschappen, de minister van Verkeer en Waterstaat of 
gemeenten) een aanwijzing geven met betrekking tot de inhoud van de 
door die instantie te verlenen vergunning op grond van de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren. De waterkwaliteitsbeheerder neemt de 
aanwijzing bij het geven van laatstgenoemde vergunning in acht. 

Deze afstemmingsconstructie, die ook geldt ingeval de minister van 
VROM bevoegd gezag is voor de Wabm-vergunning, heeft alleen 
betrekking op situaties waarin een inrichting geen gebruik kan maken van 
een vergunning krachtens de Wabm als niet tevens een vergunning 
krachtens de WVO is verleend of gewijzigd. Wanneer tijdens het in 
werking zijn van een inrichting waarvoor vergunningen zijn verleend met 
toepassing van de afstemmingsconstructie, een beslissing inzake slechts 
één van beide vergunningen wordt geïnitieerd, is deze constructie niet 
van toepassing. Dit neemt niet weg dat ook in zo'n situatie een goed 
samenspel tussen beide bevoegde instanties nodig kan zijn om het 
verschuiven van milieuproblemen te voorkomen en consistentie van 
voorschriften te waarborgen. 

De voorgestelde constructie heeft de instemming gekregen van de 
(meerderheid) van de Raad van de Waterstaat en de (meerderheid) van 
de Centrale raad voor de milieuhygiëne (Crmh). De Raad van de Water-
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staat wijst er evenwel nadrukkelijk op dat de verdere integratie van de 
milieuwetgeving naar zijn oordeel de samenvoeging van de verschillende 
wetten op het terrein van de waterhuishouding niet mag belemmeren. De 
Crmh acht het voorstel aanvaardbaar als een voorlopige tussenstap naar 
verdere integratie. Hij betreurt dat niet reeds thans voorgesteld wordt 
ook de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren in de integrale vergunning op te nemen. Hij blijft van mening dat 
het opnemen van die vergunning in de integrale vergunning doel zal 
moeten blijven van het integratieproces dat door de regering is ingezet 
en dat dit onderwerp voorwerp van onderzoek bij de evaluatie van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zal moeten zijn. Een minderheid 
van de Crmh is van mening dat reeds nu gekozen moet worden voor 
verdergaande integratie door in de voorgestelde Wabm-vergunning de 
vergunning op grond van de WVO en die op grond van de Grondwa-
terwet op te nemen. Alles beschouwende ben ik van mening dat de 
hierboven beschreven constructie een goede oplossing biedt; dit neemt 
niet weg dat de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden tot verdere 
verbetering en vereenvoudiging van de regulering van inrichtingen, die 
geen afbreuk doen aan de verantwoordelijkheden die de waterkwaliteits-
beheerders hebben voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor 
een doelmatige werking van de zuiveringsinstallaties, niet op voorhand 
moet worden uitgesloten. 

Zo is in het kader van het bestuursakkoord tussen de minister van 
VROM en de VNG de problematiek van de WVO-vergunning recent 
wederom aan de orde gesteld. Wanneer gemeenten het bevoegd gezag 
zijn voor de Wabm-vergunning is immers niet op de hierboven 
beschreven wijze voorzien in een afstemming met de WVO-vergunning, 
zij het dat de betrokken instanties volgens de algemene procedure altijd 
over en weer advies kunnen uitbrengen. 

Dit is een minder gewenste situatie, niet alleen in verband met de 
wens de verschillende milieubelastende aspecten van inrichtingen in hun 
onderlinge samenhang te kunnen beoordelen. Ook uit een oogpunt van 
inzichtelijkheid (voor het betrokken bedrijf), consistentie en handhaaf-
baarheid pleit er veel voor om alle milieuvoorschriften waaraan een 
inrichting moet voldoen, in één document te bundelen. Afgesproken is 
derhalve dat met betrekking tot lozingen vanuit inrichtingen, voorzover 
de WVO daarop van toepassing is, door de minister van VROM en de 
VNG op korte termijn zal worden onderzocht: 

- of het noodzakelijk is om uit een oogpunt van uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid van alle milieuvoorschriften voor een bedrijf verbe-
tering te brengen in de samenhang van de voorschriften voor lozingen en 
de andere milieuvoorschriften; 

- zo ja, hoe door afstemming of anderszins verbetering kan plaats 
hebben. 

Dit onderzoek, dat geschiedt in overleg met de minister van Verkeer en 
Waterstaat in verband met de raakvlakken van het milieubeheer en het 
waterbeheer, wordt verricht onder auspiciën van de Evaluatiecommissie 
Wabm. Dit onderzoek blijft niet beperkt tot situaties waarin burge-
meester en wethouders het bevoegd gezag zijn voor de Wabm-vergun-
ning. Alle situaties waarin sprake is van een samenloop van 
Wabm-vergunning en WVO-vergunning voor inrichtingen, worden in 
ogenschouw genomen en diverse varianten worden verkend. Als zodanig 
heeft dit onderzoek mede het karakter van een evaluatie ex ante van een 
onderdeel van het onderhavige wetsvoorstel. De verwachting is dat de 
uitkomsten van het onderzoek in de eerste helft van 1989 beschikbaar 
zullen komen, zodat zij dan kunnen worden betrokken bij de parlemen-
taire behandeling van dit wetsvoorstel. 
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Naast het eerder genoemde bestuursakkoord zijn ook nog twee andere 
ontwikkelingen in dit verband van belang. Om te beginnen is de WVO per 
1 januari 1989 gewijzigd. De waterkwaliteitsbeheerder kan nu aan een 
WVO-vergunning ook voorschriften verbinden ter bescherming van het 
belang van een doelmatige werking van het betrokken zuiveringstech-
nische werk (waaronder rioolzuiveringsinstallaties). 

Voorts is de lozingenproblematiek ook aan de orde gekomen in een 
onderzoek dat de Grontmij, Moret Advies en Stibbe, Blaisse & de Jong 
hebben verricht naar mogelijkheden tot structurele verbetering van het 
rioleringsbeheer (Opties voor toekomstig rioleringsbeheer in Nederland). 
Voor dit onderzoek is opdracht gegeven door de ministers van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Water-
staat, naar aanleiding van de behandeling van de Rioleringsnotitie van 
december 1986 in de Uitgebreide Commissievergadering Milieubeheer 
van de Tweede Kamer op 1 februari 1988. De onderzoekers hebben 
onder meer aanbevolen om nader de mogelijkheid te bekijken van 
enigerlei vorm van bundeling van de lozingsvoorschriften, en wel: 

- hetzij in één lozingsvergunning, te verlenen door de waterkwaliteits-
beheerder, 

- hetzij in één milieuvergunning, te verlenen door de provincie of de 
gemeente, zonder dat daarbij materieel wijziging wordt gebracht in de 
bevoegdheid van de waterkwaliteitsbeheerder om aan indirecte lozingen 
van aangewezen inrichtingen eisen te stellen. De onderzoekers hebben 
daarbij o.a. het oog op een constructie die vergelijkbaar is met die in dit 
wetsvoorstel is gekozen inzake de vergunning krachtens de Wet 
chemische afvalstoffen (zie hiervoor). 

Deze suggesties worden betrokken bij het genoemde onderzoek van de 
Evaluatiecommissie Wabm. 

Voor de bij mijnen behorende werken en inrichtingen die gevaar, 
schade of hinder kunnen veroorzaken, is vanaf het begin gekozen voor 
een zo groot mogelijke samenhang tussen alle aspecten die verband 
houden met opsporing en winning van delfstoffen. Aldus is een regime 
ontstaan, neergelegd in het Mijnreglement 1964 (gebaseerd op de 
Mijnwet 1903), dat zowel het belang van de winning van delfstoffen als 
dat van de arbeidsbescherming en de in andere gevallen door de 
Hinderwet bestreken belangen in aanmerking neemt. Ten aanzien van dit 
regime is de minister van Economische Zaken bevoegd gezag. Bepaalde 
bij mijnen behorende bovengronds gelegen werken en inrichtingen zijn 
tevens inrichtingen in de zin van de Wet inzake de luchtverontreiniging of 
de Wet geluidhinder. In het kader van het actieprogramma DROM is 
onder meer geconcludeerd dat door expliciete uitsluiting van de 
bijzondere milieuwetgeving, in casu derhalve de Wet inzake de luchtver-
ontreiniging en de Wet geluidhinder, aan de vergunning op grond van het 
Mijnreglement 1964 in belangrijke mate een integraal karakter zou 
moeten worden gegeven. In het kader van dit wetsvoorstel wordt niet 
van deze lijn afgeweken. De bedoelde vergunning zal voor zover die het 
milieu betreft, hetzelfde karakter hebben als de vergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 

Op deze plaats wordt voorts gewezen op de brief van de minister van 
Economische Zaken van 14 november 1988 (Kamerstukken II 1988/89, 
20 918, nr. 1) over opslag en opberging in de ondergrond. Daarin is 
aangegeven dat de mijnwetgeving het juridische kader vormt voor opslag 
en opberging in de ondergrond, wanneer er sprake is van een mijn en er 
handelingen met betrekking tot die mijn worden verricht. Zodra er 
evenwel een afvalstof in de ondergrond wordt gebracht geldt ook de 
afvalstoffenwetgeving. In de brief wordt gesteld dat in de toekomst, 
wanneer de Afvalstoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen deel 
zullen gaan uitmaken van de Wabm, in deze situatie geen verandering zal 
optreden. Een en ander heeft vorm gekregen in artikel 81a, eerste en 
tweede lid, van het onderhavige wetsvoorstel. 
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Opneming in de Wabm van de vergunning ingevolge artikel 15, onder 
b, van de Kernenergiewet - welke vergunning betrekking heeft op het 
oprichten, wijzigen enzovoorts van een inrichting - zou geen bestuurlijke 
problemen veroorzaken. Ten aanzien van de desbetreffende soort inrich-
tingen zou de rijksoverheid de bevoegdheid tot vergunningverlening 
behouden. Strikt nodig is opneming van de bedoelde vergunning in de 
Wabm-vergunning echter niet geacht, omdat eerstbedoelde vergunning 
reeds op (vrijwel) alle vormen van belasting van het milieu betrekking 
heeft en omdat de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de 
Wet geluidhinder en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (ten 
aanzien van bepaalde aspecten) expliciet uitgesloten zijn. 

De bedoelde vergunningen van de Kernenergiewet en de Mijnwet 
zullen eenzelfde relatie hebben met de vergunning op grond van de WVO 
als de vergunning op grond van de Wabm, dat wil zeggen dat de 
hierboven beschreven coördinatieconstructie voor Wabm- en 
WVO-vergunningen van overeenkomstige toepassing is. 

Integrale beoordeling van activiteiten in of met inrichtingen zou kunnen 
betekenen dat ook het onttrekken van grondwater en het infiltreren van 
water waar nodig in die beoordeling wordt betrokken. Tegen opneming 
van de Grondwaterwet-vergunning in de Wabm-vergunning bestaan 
evenwel enkele bezwaren. Anders dan ten aanzien van de vergunning op 
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren het geval is 
hebben deze bezwaren geen betrekking op problemen die samenhangen 
met overdracht van bevoegdheden van de provincies, maar met het 
volgende. Belangrijk doel van integratie van milieuvergunningen is 
afweging van alle gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroor-
zaken, en afstemming van de voorschriften met betrekking tot die 
gevolgen. De behoefte daaraan doet zich in de praktijk van de grondwa-
teronttrekking in mindere mate voor. Zo hebben veel Grondwaterwet-
vergunningen alleen betrekking op bemalingen en dergelijke tijdens het 
bouwproces. Nadat de inrichting is gebouwd is bemaling niet meer 
nodig. Slechts in incidentele gevallen lijkt een meer integrale beoordeling 
mogelijk en relevant, zoals bijvoorbeeld bij een onttrekking van grond-
water voor de koeling in een inrichting. Koeling door middel van lucht 
zou dan als alternatief in de besluitvorming over de inrichting kunnen 
worden afgewogen. 

Voorts is de Grondwaterwet-vergunning geen milieuvergunning in die 
zin dat die specifiek of uitsluitend de bescherming van het fysieke milieu 
als doelstelling zou hebben. De Grondwaterwet richt zich op de verdeling 
van het schaarse goed grondwater onder afweging van alle bij het grond-
water betrokken belangen. Het milieubelang speelt daarin wel een 
belangrijke rol. Een onttrekking moet worden ingepast in het beheer van 
het gehele waterhuishoudkundige systeem, opdat - mede ter 
bescherming van natuur en milieu - het gebruik van het grondwater zo 
doelmatig mogelijk is. Het gaat daarbij onder meer om de effecten van 
een onttrekking op de voorraad en kwaliteit van het aanwezige grond-
water of om de keuze tussen onttrekking aan het grondwater en 
onttrekking aan het oppervlaktewater. Dit laatste betekent tevens dat 
toetsingscriteria en weigeringsgronden voor de Grondwaterwet-
vergunning een ruimere strekking hebben, althans meer omvatten dan de 
bescherming van het milieu. 

Alles bijeengenomen kan gesteld worden dat opneming van de Grond-
waterwet-vergunning in de vergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne minder voor de hand ligt. Derhalve is voor 
handhaving van een zelfstandige Grondwaterwet-vergunning gekozen. 

De vraag zou kunnen rijzen of de vergunning ingevolge de Ontgrondin-
genwet in de vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
opgenomen zou kunnen worden. De Ontgrondingenwet beoogt een kader 
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te scheppen om beslissingen te nemen ten aanzien van (voorgenomen) 
ontgrondingen. Bij die besluitvorming moeten alle bij de ontgronding 
betrokken belangen afgewogen worden; in die zin is er een gelijkenis met 
de Grondwaterwet-vergunning. Het wetsvoorstel voorziet dan ook niet in 
opneming van de ontgrondingsvergunning in de Wabm-vergunning. 

De Destructiewet heeft als doel regels te stellen omtrent het door 
verwerking tot nuttige produkten onschadelijk maken van ondeugdelijk 
materiaal van dierlijke herkomst ter voorkoming van gevaar, schade of 
hinder voor de openbare gezondheid. De vergunning op grond van deze 
wet strekt niet specifiek tot bescherming van het milieu, al speelt het 
belang van de bescherming van het milieu in het kader van de Destruc-
tiewet wel een rol. Geconcludeerd is dat opname van deze vergunning in 
de Wabm-vergunning geen meerwaarde heeft. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gepleit voor 
het opnemen van de gemeentelijke rioleringsvergunning in de 
Wabm-vergunning. Voor de problematiek van de rioleringsvergunning 
zijn verschillende oplossingen denkbaar. In het kader van het eerder 
genoemde bestuursakkoord tussen de minister van VROM en de VNG is 
afgesproken dat zal worden nagegaan of voorschriften inzake lozingen 
op het riool, voor zover de WVO daarop niet van toepassing is, kunnen 
worden opgenomen in de Wabm-vergunning. Gezien de samenhang 
tussen dit vraagstuk en het vraagstuk van de afstemming tussen de 
Wabm-vergunning en de WVO-vergunning is besloten de figuur van de 
rioleringsvergunning te betrekken bij het eerder genoemde onderzoek dat 
onder auspiciën van de Evaluatiecommissie Wabm wordt verricht met 
betrekking tot de lozingenproblematiek. In de bevoegdheid van 
gemeenten lozingsverordeningen op te stellen brengt het wetsvoorstel 
geen wijzigingen aan. 

Hetgeen ten aanzien van enkele van de hierboven genoemde vergun-
ningen is opgemerkt, betekent dat de «integrale milieuvergunning» van 
dit wetsvoorstel in meerdere opzichten nog een integrale vergunning in 
beperkte vorm is: niet alle daarvoor in beginsel in aanmerking komende 
vergunningen zijn geïntegreerd. Daarnaast is het ook goed te beseffen 
dat het hierbij gaat om vergunningen voor activiteiten in en met inrich-
tingen, en niet om andere milieuvergunningen. De keuze voor integratie 
rond het begrip inrichtingen is vooral verklaarbaar vanuit de ontstaansge-
schiedenis van het wetsvoorstel. In meerdere opzichten is dus wel enige 
voorzichtigheid geboden als men, doelende op het onderhavige voorstel, 
spreekt over dé integrale milieuvergunning. Gebruik van de benaming 
«Wabm-vergunning» verdient derhalve vooralsnog de voorkeur (N.B. niet 
te verwarren met vergunningen waarop de Wabm-procedure van 
toepassing is: zie hoofdstuk 3 van deze memorie). 

In de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot herziening van de 
Woningwet (Kamerstukken II 1988/89, 20 066, nr. 9) is de relatie tussen 
milieuvergunningen en de bouwvergunning aan de orde gesteld. Mede 
naar aanleiding van het advies van de Raad van State was de eerder ter 
zake in het voorontwerp van dat wetsvoorstel opgenomen coördinatiere-
geling uit het uiteindelijk bij de Tweede Kamer ingediende voorstel 
gelicht. Reden hiervoor is dat de vormgeving van de coördinatiebepaling 
bij nader inzien onvolledig was bevonden. In de memorie van antwoord 
zijn in reactie op vragen hierover (van de zijde van verschillende fracties) 
de uitgangspunten van een goede coördinatieregeling voor bouw- en 
milieuvergunningen aangegeven. Het ene bevoegde gezag zal volgens 
deze uitgangspunten niet door een ander bevoegd gezag in een situatie 
mogen worden gebracht waarin het zich door voldongen feiten beperkt 
voelt - en, zo blijkt uit de praktijk, ook als zodanig handelt - in zijn 
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mogelijkheden om een vergunning te weigeren of daaraan bepaalde 
voorschriften of beperkingen te verbinden. Hetzelfde geldt voor adviseurs 
of belanghebbenden, die gebruik willen maken van hun wettelijke 
mogelijkheden tot advisering, onderscheidenlijk bezwaar en beroep. In 
de memorie van antwoord wordt voorts geconcludeerd dat het weinig 
doelmatig is een coördinatieconstructie te maken voor de bouwver-
gunning en de bestaande, diverse milieuvergunningen voor inrichtingen. 
Beter is het om aansluiting te zoeken bij het onderhavige wetsvoorstel, 
waarbij immers een aantal - in dit opzicht ook de meest relevante - van 
deze milieuvergunningen wordt geïntegreerd. In deze zin zal het 
wetsvoorstel tot herziening van de Woningwet dan ook worden 
aangevuld met een coördinatieconstructie, die dan niet eerder in werking 
zal kunnen treden dan het onderhavige wetsvoorstel. 

Hierboven is onder meer uiteengezet, welke vergunningen niet zullen 
worden geïntegreerd in de regeling van dit wetsvoorstel. Voor welke 
vergunningen zal dit nu wel geschieden? Gekozen is voor een integratie 
van de vergunningstelsels voor inrichtingen van de Hinderwet, de Wet 
inzake de luchtverontreiniging , de Wet geluidhinder, de Afvalstoffenwet 
en de Wet chemische afvalstoffen . Behalve dat door middel van deze 
constructie een oplossing geboden wordt voor een deel van de aan het 
begin van deze paragraaf aangeduide problematiek, wordt tevens een 
aantal daarmee samenhangende meer praktische knelpunten wegge-
nomen. Zo is het thans niet steeds zonder meer duidelijk of een bepaalde 
activiteit onder de Afvalstoffenwet valt dan wel onder de Hinderwet, de 
Wet inzake de luchtverontreiniging of de Wet geluidhinder. Voorts komt 
de noodzaak te vervallen bij «provinciale» inrichtingen in de veelal tegelij-
kertijd te verlenen vergunningen op grond van de Hinderwet en op grond 
van de Wet inzake de luchtverontreiniging een aantal voorschriften uit te 
splitsen en onder te brengen in óf de ene óf de andere vergunning. Een 
en ander zal naar verwachting ook de kansen op een efficiënt handha-
vingsbeleid bevorderen. Alles bijeen genomen een werkbare constructie, 
waarin in belangrijke mate recht gedaan is aan de noodzaak tot integratie 
van milieuvergunningen voor inrichtingen. Voor de vergunningverlening 
op gemeentelijk niveau heeft het wetsvoorstel in zijn huidige opzet uit 
een oogpunt van integratie echter geen ingrijpende gevolgen, omdat nu 
voor inrichtingen waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is, naast de 
Hinderwetvergunning geen vergunning op grond van de andere vier 
genoemde wetten nodig is. 

Zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid, treedt het nieuwe 
vergunningstelsel van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne in de 
plaats van een aantal bestaande regelingen in milieuwetten. De 
reikwijdte van de Wabm-vergunning - bescherming van het milieu - is 
groter dan de reikwijdte van de oorspronkelijke vergunningen te zamen, 
doordat de betrokken milieu-aspecten in onderlinge samenhang 
afgewogen kunnen worden. Evenals dat nu het geval is - de Crmh heeft 
er terecht op gewezen - reikt de vergunning in bepaalde gevallen 
bovendien tot buiten de inrichting in strikte zin: zo kan rekening 
gehouden worden met indirecte effecten, zoals hinder van af- en 
aanrijden van motorvoertuigen, met de gevaarzetting door tankwagens 
die LPG bij een tankstation lossen, met afvalverwerkingsmogelijkheden, 
en dergelijke. Er moet uiteraard dan wel een relatie bestaan tussen de 
inrichting en datgene wat de voorschriften regelen. Waar inrichtingen 
beoordeeld zullen worden in hun totaliteit, met inachtneming van alle 
milieu-aspecten, is het (nieuwe) geheel meer dan de som der (oude) 
delen. 
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2.2.2. Vergunningplicht 

Zoals al eerder is aangegeven bevat het wetsvoorstel het verbod 
(artikel 6) zonder daartoe verleende vergunning een inrichting op te 
richten, te veranderen of de werking daarvan te veranderen, dan wel in 
werking te hebben. Onder een «inrichting» wordt verstaan een inrichting, 
behorende tot een categorie die is aangewezen in de amvb op grond van 
artikel 1, derde lid (inrichtingenbesluit Wabm). Het verbod geldt niet voor 
inrichtingen die behoren tot een categorie waarvoor, doordat er door de 
Kroon algemene regels zijn gesteld, de vergunningplicht is opgeheven. In 
paragraaf 2.1. is reeds op de verhouding tussen algemene regels en 
vergunningen ingegaan. Daarbij is opgemerkt dat er ook algemene regels 
kunnen worden gesteld die de vergunningplicht niet opheffen (algemene 
regels voor vergunningplichtige inrichtingen). 

Overwogen is ingeval dergelijke algemene regels zijn gesteld de 
gemeente de bevoegdheid te geven voor bepaalde delen van de 
gemeente de vergunningplicht op te heffen. In paragraaf 2.1. is er echter 
reeds op gewezen dat dergelijke algemene regels niet een zodanig 
standaardpakket voorschriften bevatten dat daarmee een individuele 
beoordeling van de inrichting door middel van vergunningverlening 
geheel kan worden vervangen. Daarnaast zou het creëren van een 
bevoegdheid als hierboven bedoeld zowel voor belanghebbenden als 
voor gemeenten een ongewenste en ondoelmatige complicatie van het 
systeem van regulering betekenen. Om deze redenen is het idee van zo'n 
bevoegdheid verlaten. 

Indien voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting een 
vergunning is vereist, zal de vergunningaanvraag die gegevens moeten 
bevatten, die het bevoegd gezag nodig heeft om de aard en de omvang 
van de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu van het in werking 
zijn van de inrichting te kunnen beoordelen. De vergunning zal worden 
verleend op basis van de beschrijving en tekeningen, al dan niet met 
beperkingen en met voorschriften, die het bevoegd gezag noodzakelijk 
acht om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. 
De houder van een vergunning is zo derhalve niet alleen gebonden aan 
de voorschriften van de vergunning, maar ook aan de gegevens betref-
fende opzet en constructie van zijn inrichting, die hij - omdat ze van 
belang zijn voor aard en omvang van de mogelijke nadelige gevolgen 
voor het milieu - in zijn vergunningaanvraag heeft vastgelegd. In die zin 
kan men dan ook stellen dat de aanvraag deel uit maakt van de 
vergunning. 

Een eenmaal opgerichte en in werking zijnde inrichting is echter over 
het algemeen geen statisch geheel. Vele inrichtingen worden veelvuldig 
veranderd of in hun werking veranderd. Deze veranderingen kunnen in 
enige soorten worden onderscheiden: veranderingen die binnen de in de 
vergunning aangegeven grenzen op eigen verantwoordelijkheid van de 
drijver van de inrichting mogen worden aangebracht, veranderingen die 
gemeld moeten worden en veranderingen die vergunningplichtig zijn. 

De eerste soort veranderingen speelt zich als het ware binnen de 
vergunning af, omdat in de vergunning de vergunninghouder impliciet of 
expliciet de vrijheid is gelaten om de desbetreffende veranderingen aan 
te brengen of omdat conform de vergunning wordt gehandeld. Het staat 
de vergunninghouder bijvoorbeeld vrij een onderdeel van een bepaald 
merk of een bepaald materiaal te vervangen door een onderdeel van een 
ander merk of een ander materiaal, indien het merk of het materiaal niet 
vastligt in de vergunning of de daarvan deel uitmakende beschrijving en 
tekeningen. 

Het verdient vanzelfsprekend aanbeveling in de vergunning zo min 
mogelijk vast te leggen betreffende inrichting en werking van installaties 
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voor zover dat geen consequenties heeft voor de aard en omvang van de 
nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geeft de vergunninghouder meer 
vrijheid - zonder consequenties voor de vergunning - veranderingen aan 
te brengen. 

Een tweede soort veranderingen van een inrichting of de werking 
daarvan betreft veranderingen, die weliswaar plaatsvinden in afwijking 
van hetgeen bij de vergunning is bepaald, maar die milieu-indifferent of 
milieugunstig zijn. Deze soort veranderingen behoeft slechts te worden 
gemeld (artikel 24). 

De derde soort veranderingen van inrichtingen en de werking daarvan 
zijn die veranderingen waarvoor de vergunninghouder öf een revisiever-
gunning (artikel 9), óf een wijziging van zijn vergunning moet verkrijgen. 
Een revisievergunning komt aan de orde in de situatie waarbij een 
(abstracte) vergunning voor een inrichting in verschillende (concrete) 
stukken te vinden is en het vergunningenbestand van een inrichting na 
verloop van tijd daarmee onoverzichtelijk wordt. Dit vergunningenbe-
stand moet dan worden gereviseerd en opgenomen in één stuk, dat een 
interne samenhang vertoont. De figuur van de revisievergunning biedt de 
mogelijkheid van de houder van een inrichting te verlangen dat een 
aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning 
wordt ingediend. De houder van een inrichting kan hier ook uit eigen 
beweging toe over gaan. Op de regel dat een revisievergunning de 
gehele inrichting dient te omvatten, is een uitzondering mogelijk, indien 
sprake is van een zeer omvangrijke en ingewikkelde inrichting die 
bovendien in feite bestaat uit een aantal zelfstandig te onderscheiden 
onderdelen. In zo'n situatie kan het uit een oogpunt van doelmatigheid 
nodig zijn om te kiezen voor een revisievergunning voor samenhangende 
delen van de inrichting. 

Het bevoegd gezag houdt bij verlening van de revisievergunning 
rekening met de eerder verleende vergunningen, maar heeft de 
mogelijkheid de voorschriften te stroomlijnen, te wijzigen en aan te 
passen. 

Het zal echter lang niet altijd nodig zijn een revisievergunning te 
vragen; vaak zal met een wijziging van de bestaande vergunning kunnen 
worden volstaan. Om onoverzichtelijke situaties te voorkomen lijkt het 
verstandig waar mogelijk een wijziging in de oude vergunning(en) te 
verwerken tot één document, dat als zodanig een duidelijk en geactuali-
seerd beeld geeft van de toegestane activiteiten. 

2.2.3. Het toetsingskader 

De vergunning kan slechts in het belang van de bescherming van het 
milieu worden geweigerd. 

In het wetsvoorstel is bij wijze van toetsingskader een aantal 
elementen aangegeven dat in ieder geval bij de beslissing op een 
aanvraag een rol dient te spelen (artikelen 13, 14 en 15). Dit toetsings-
kader omvat tenminste alle elementen waaraan de bestaande, afzonder-
lijke aanvragen om vergunningen, die opgaan in de Wabm-vergunning, 
moeten, dan wel kunnen worden getoetst. De reikwijdte is evenwel 
ruimer, omdat alle mogelijke gevolgen voor het milieu in aanmerking 
moeten worden genomen en strijd met het belang van de bescherming 
van het milieu tot weigering van de vergunning dient te leiden. 

Het toetsingskader bestaat globaal gesproken uit twee soorten criteria: 
a. elementen die de beslissingsvrijheid van het bevoegd gezag in meer 

of mindere mate beperken; hierbij worden onderscheiden: 
- elementen waarmee bij de beslissing rekening dient te worden 

gehouden; 
- elementen die bij de beslissing in acht genomen dienen te worden; 
- elementen waarmee de beslissing niet in strijd mag zijn; 
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b. elementen die bij de beslissing in ieder geval betrokken dienen te 
worden, maar als zodanig niet de beslissingsvrijheid van het bevoegd 
gezag beperken. 

De elementen die de beslissingsvrijheid beperken (a), zijn weerge-
geven in de artikelen 13, tweede en derde lid, 14 en 15. Zij hebben als 
gemeenschappelijk kenmerk dat zij kaderstellend zijn voor de beslissing 
op een aanvraag om een vergunning. Van elementen waarmee het 
bevoegd gezag rekening moet houden kan het bevoegd gezag gemoti-
veerd afwijken. Van elementen die in acht genomen moeten worden, kan 
het bevoegd gezag daarentegen niet afwijken. Het gaat bij deze laatste 
elementen om bepaalde milieukwaliteitseisen (zoals de normen van de 
Wet geluidhinder) en milieukwaliteitsdoelstellingen, afvalstoffenplannen, 
instructie-amvb's en de aanwijzing van de minister van VROM aan het 
bevoegd gezag krachtens artikel 31 . De vergunning dient in ieder geval 
te worden geweigerd indien verlening daarvan niet in overeenstemming 
zou zijn met één of meer van deze elementen (artikel 15, tweede lid). 

Zowel voor de elementen waarmee rekening gehouden dient te 
worden, als voor de elementen die in acht genomen moeten worden, 
geldt dat het hierbij gaat om bij of krachtens een wettelijk voorschrift 
genomen besluiten die zich richten tot het bevoegd gezag. De elementen 
waarmee de beslissing op de aanvraag niet in strijd mag zijn, betreffen 
daarentegen algemeen verbindende regels die gesteld zijn bij of 
krachtens een in artikel 14 bedoelde milieuwet en zich richten tot degene 
die een inrichting opricht of in werking houdt. Om te voorkomen dat door 
een beslissing op een aanvraag voor de betrokken inrichting tegen-
strijdige eisen gaan gelden, krijgt het bevoegd gezag tot taak er voor te 
zorgen dat geen strijd ontstaat met algemeen verbindende regels die 
voor de inrichting gelden. Zo nodig dient de vergunning geweigerd te 
worden. 

Vooral als aanknopingspunt en ter voorkoming van misverstanden zijn 
daarnaast in artikel 13, eerste lid, als elementen aangegeven die het 
bevoegd gezag in ieder geval bij de beslissing moet betrekken: 

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daar 
voor gevolgen kan veroorzaken; 

- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, 
waaronder volgens artikel 1, tweede lid mede wordt verstaan de 
gevolgen voor het milieu die verband houden met de doelmatige verwij-
dering van afvalstoffen; 

- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting 
zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van 
belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu; 

- de voor het betrokken gebied met betrekking tot het milieubeleid 
geldende plannen, die krachtens een wettelijk voorschrift zijn vastgesteld 
waarbij echter in die kaders geen uitdrukkelijke relatie met de vergun-
ningverlening is gelegd (dan immers rekening houden met of in acht 
nemen); 

- de bezwaren en adviezen die bij de vergunningprocedure worden 
ingebracht; 

- de mogelijkheden het milieu tegen door de inrichting veroorzaakte 
nadelige gevolgen te beschermen door de vergunning onder beperkingen 
te verlenen of daaraan voorschriften te verbinden, waarbij ingevolge 
artikel 1, tweede lid, onder bescherming van het milieu mede wordt 
verstaan de zorg voor de doelmatige verwijdering van afvalstoffen; 

- indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarin afval-
stoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd, 
dan wel chemische afvalstoffen of afgewerkte olie die in de inrichting 
zijn ontstaan, op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten: 
gegronde vrees, dat de vergunninghouder krachtens deze wet voor hem 
geldende voorschriften niet zal naleven. 
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In de artikelsgewijze toelichting wordt op de verschillende elementen 
nader ingegaan. Bij één aspect wordt echter nu reeds stilgestaan, gezien 
het grote belang van een zorgvuldig omgaan daarmee bij de beslissing 
op aanvragen om een vergunning. Het betreft de toetsing van de 
aanvraag op het punt van de «doelmatige verwijdering van afvalstoffen». 

Het bevoegd gezag dient bij de beslissing op een aanvraag alle 
gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te betrekken. 
Hieronder dienen mede begrepen te worden de gevolgen voor het milieu 
die verband houden met een doelmatige verwijdering van afvalstoffen 
(artikel 1, tweede lid). Dit brengt in de eerste plaats met zich dat het 
bevoegd gezag naast o.a. de emissies naar bodem, water en lucht, 
tevens het ontstaan van afvalstoffen in de inrichting zal moeten beoor-
delen. Een en ander op basis van het uitgangspunt dat onnodige milieu-
belasting dient te worden voorkomen. Vergunningaanvrager en bevoegd 
gezag zullen daarom moeten nagaan of, en zo ja, op welke wijze het 
ontstaan van afvalstoffen in de inrichting kan worden voorkomen of 
beperkt, en op welke wijze de schadelijkheid van de afvalstoffen kan 
worden verminderd. Hiermee wordt bovendien een meer effectieve 
integrale beoordeling van de inrichting op de gevolgen van de inrichting 
voor bodem, water en lucht, en voor het ontstaan van afvalstoffen 
mogelijk gemaakt. Zo zal ook de wenselijkheid van het ontstaan van 
afvalstoffen als gevolg van emissiebestrijding dienen te worden 
afgewogen met de noodzaak van die emissiebestrijding zelf. In het 
verleden is een dergelijke afweging omtrent de wijze van emissiebe-
strijding (bijvoorbeeld in de vorm van een zuiveringsproces) en de daarbij 
vrijkomende afvalstoffen (bijvoorbeeld rookgasontzwavelingsgips en 
waterzuiveringsslib) niet altijd gemaakt waardoor de samenleving met 
«onverwacht» grote problemen in de afvalstoffenverwijdering kon 
worden geconfronteerd. Een belangrijk criterium bij de afweging omtrent 
de emissiebestrijding en het ontstaan van afvalstoffen zal dienen te zijn: 
het voorkomen van diffuse verspreiding van verontreinigingen in het 
milieu. De voorkeur voor concentratie van de verontreinigingen kan 
daarbij leiden tot de keuze voor emissiebestrijdende maatregelen waarbij 
de verontreinigingen geconcentreerd worden in afvalstoffen. Deze 
afweging zal echter wel dienen te worden gemaakt. 

Bij de beoordeling van het ontstaan van afvalstoffen dient het bevoegd 
gezag na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de afvalstoffen die in de 
inrichting vrijkomen, opnieuw te gebruiken, nuttig toe te passen, te 
verwerken of op andere wijze te verwijderen. Hierbij zal het bevoegd 
gezag de beleidslijnen in het oog moeten houden die door de overheden 
die verantwoordelijk zijn voor de planning van de verwijdering van afval-
stoffen, zijn uitgezet. Deze beleidslijnen zijn terug te vinden in de provin-
ciale afvalstoffenplannen en - voor wat betreft chemische afvalstoffen en 
afgewerkte olie - in de verschillende documenten en beleidsnota's (zoals 
de Nota Vergunningenbeleid Chemische Afvalstoffen, Kamerstukken II 
1987/88,20 261 nrs. 1-2, Indicatieve Meerjarenprogramma's en - in de 
toekomst - het nationaal milieubeleidsplan), waarin het rijksbeleid 
hieromtrent is verwoord. Zij werken door in de vergunningen voor de 
verwijderingsinrichtingen. Het bevoegd gezag zal zich bewust dienen te 
zijn van de hieruit voortvloeiende gevolgen voor de regulering van het 
ontstaan van afvalstoffen. De in het openbare bestuur in acht te nemen 
beginselen van zorgvuldigheid en motivering vereisen immers dat 
hetgeen in de vergunning voor de inrichting wordt gesteld omtrent 
bijvoorbeeld de kwaliteit van de afvalstoffen een redelijke eis is in het 
licht van de eisen die aan de kwaliteit van de afvalstoffen in de fase van 
verwijdering worden gesteld. 
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Om de bovenbeschreven beoordeling van het afvalstoffenaspect van 
de inrichting mogelijk te maken, zal in het krachtens artikel 10 vast te 
stellen vergunningenbesluit worden voorgeschreven dat vergunningaan-
vragen een zogenaamde afvalparagraaf dienen te bevatten waarin 
gegevens dienen te worden verstrekt omtrent het ontstaan van afval-
stoffen in de inrichting, de mogelijkheden tot preventie, de voorzieningen 
die zijn getroffen om de wel vrijkomende afvalstoffen te verwijderen en 
de wijzen van verwijdering. Hiermee wordt niet alleen bewerkstelligd dat 
het bevoegd gezag over de voor de beoordeling van de inrichting 
benodigde gegevens kan beschikken, maar wordt tevens de vergunning-
aanvrager bewust gemaakt van de afvalstoffenproblematiek van de 
inrichting. Ook deze laatste heeft immers een zekere verantwoorde-
lijkheid op dit punt. Hij dient niet alleen afzetmarkten voor zijn produkten 
te creëren, maar tevens voorzieningen te treffen voor de in de inrich-
tingen vrijkomende afvalstoffen. 

Voor zover het betreft afvalverwijderingsinrichtingen, zal de toetsing 
aan de doelmatige verwijdering van afvalstoffen bovendien inhouden een 
toetsing van de activiteit in het licht van de organisatie van de afvalstof-
fenverwijdering. Onder afvalverwijderingsinrichtingen worden in dit kader 
verstaan: de inrichtingen waarvan de activiteiten thans op basis van de 
Wet chemische afvalstoffen (Wca) of Afvalstoffenwet (Aw) onderworpen 
zijn aan een op de toetsing van de doelmatige verwijdering van afval-
stoffen gericht vergunningen- of ontheffingenstelsel. Dit zijn dus de 
inrichtingen waarin (al dan niet chemische) afvalstoffen die van buiten de 
inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd, dan wel chemische afval-
stoffen of afgewerkte olie in of op de bodem worden gebracht om ze 
daar te laten. Deze inrichtingen dienen te worden getoetst op de bijdrage 
die zij leveren aan de doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Dit 
betekent dat deze inrichtingen beoordeeld zullen moeten worden met het 
oog op: 

- de continuïteit van de verwijdering; 
- de effectiviteit en de efficiëntie van de verwijdering; 
- de capaciteit en spreiding van de verwijdering; 
- de doorzichtigheid van de verwijdering. 

Deze laatstvermelde toetsing zal dienen te geschieden door de 
bevoegde instanties die primair verantwoordelijk zijn voor de planning 
van de verwijdering van de betreffende categorieën afvalstoffen. Voor 
chemische afvalstoffen en afgewerkte olie is dit in het algemeen de 
minister van VROM. Voor de andere categorieën afvalstoffen (onder 
meer bedrijfsafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen) is dit in het 
algemeen het provinciebestuur. 

2.2.4. Inhoud van de vergunning 

In een vergunning wordt duidelijk (zo nauwkeurig als nodig) aange-
geven waarop zij betrekking heeft. In het belang van de bescherming van 
het milieu kan een vergunning onder beperkingen worden verleend. Ook 
kunnen in verband hiermee aan de vergunning voorschriften worden 
verbonden. Wanneer er algemene regels voor vergunningplichtige inrich-
tingen zijn gesteld, kunnen voorschriften daar alleen van afwijken voor 
zover dat bij die regels is toegestaan. Het betreft in dit geval niet alleen 
algemene regels die gesteld zijn krachtens de artikelen 39 en 39a van 
deze wet, maar ook, voor zover van toepassing, voor de inrichting 
geldende algemeen verbindende regels die gesteld zijn bij of krachtens 
de volgende wetten: 

- de Mijnwet 1903, 
- de Destructiewet, 
- de Kernenergiewet, 
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- de Afvalstoffenwet, 
- de Wet geluidhinder, 
- de Grondwaterwet, 
- de Wet inzake de luchtverontreiniging, 
- de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, 
- de Wet verontreiniging zeewater, 
- de Wet chemische afvalstoffen, 
- de Wet milieugevaarlijke stoffen, 
- de Wet bodembescherming. 

Op deze wijze wordt meer duidelijkheid geschapen over de verhouding 
tussen de vergunningvoorschriften en algemene regels die ook voor de 
betrokken inrichting gelden, dan tot nu toe veelal het geval is. Verwacht 
wordt dat hiermee de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van 
vergunningen en algemene regels voor inrichtingen kunnen worden 
verbeterd. Een voordeel van deze constructie is voorts dat in bepaalde 
situaties niet langer gewerkt behoeft te worden met een afzonderlijke 
ontheffing van de algemene regels, die komt naast een vergunning. Door 
het bevoegd gezag toe te staan dat in een bepaalde mate van een 
algemene regel kan worden afgeweken, kan een zelfde flexibiliteit 
worden geboden als met een ontheffingensysteem. Met het oog hierop 
wordt onder meer de Wet bodembescherming in het kader van dit 
wetsvoorstel gewijzigd. 

Men kan onder meer onderscheid maken tussen doelvoorschriften en 
middelvoorschriften (zie artikel 17). Zoals de naam al zegt, ligt bij 
doelvoorschriften het accent meer op de te bereiken doelen, waarbij een 
grotere ruimte bestaat om de middelen waarmee die doelen moeten 
worden bereikt, zelf te bepalen. Ook middelvoorschriften kunnen echter 
noodzakelijk zijn. In het algemeen geldt dat de voorschriften zullen 
moeten worden gehanteerd (doel-, middel-, of een combinatie daarvan), 
die het best passen bij het betrokken geval. Hierbij speelt naast de 
uitvoerbaarheid voor bedrijven ook de handhaafbaarheid een rol. De 
mogelijkheid van middelvoorschriften zal onder meer uitkomst bieden 
voor vergunningen ten behoeve van de kleinere bedrijven die geen uitge-
breide technische kennis in huis hebben. 

Naast doel- en middelvoorschriften kunnen andere voorschriften aan 
een vergunning worden verbonden, waarvan in ieder geval worden 
genoemd meetvoorschriften, onderzoeksvoorschriften, registratievoor-
schriften, etc. (artikel 18, eerste lid). Voorts kan het uit een oogpunt van 
doelmatigheid of flexibiliteit gewenst zijn in een voorschrift te bepalen 
dat een daartoe aangewezen overheidsorgaan nadere eisen kan stellen 
met betrekking tot daarbij aangegeven onderwerpen. 

Indien een vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afval-
stoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, verwijderd worden, 
kunnen in ieder geval voorschriften worden gesteld betreffende het 
verwijderen van afvalstoffen in bepaalde categorieën van gevallen, het in 
ontvangst nemen van afvalstoffen en het ophalen van afvalstoffen (artikel 
19). Bij het begrip «verwijderen» van afvalstoffen die van buiten de 
inrichting afkomstig zijn kan in het onderhavige wetsvoorstel overeen-
komstig de huidige afvalstoffenwetgeving worden gedacht aan inrich-
tingsgebonden handelingen als het bewaren, bewerken, verwerken, 
vernietigen, verbranden en op of in de bodem brengen van de betrokken 
afvalstoffen om ze daar te laten, alsmede het overladen van de betrokken 
afvalstoffen (zie in verband hiermee ook artikel 1, vijfde lid). 

De mogelijkheid van het aan de vergunning verbinden van de verschil-
lende hierboven genoemde soorten voorschriften vloeit rechtstreeks 
voort uit de wet. Daarnaast kan bij algemene maatregel van bestuur 
worden bepaald (artikel 20) dat in daarbij aangewezen gevallen waarin 
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inrichtingen ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroor-
zaken, voorschriften kunnen worden gegeven betreffende het stellen van 
financiële zekerheid. Het kan nodig zijn de beschikbaarheid van financiële 
middelen - in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie of een verze-
kering - veilig te stellen, niet alleen met het oog op kosten of schade die 
voor het bevoegd gezag kunnen ontstaan ingeval van niet nakomen van 
de vergunning, maar ook met het oog op eventuele aansprakelijkheid 
voor milieuschade. 

Ten aanzien van de voorschriften is het altijd mogelijk te bepalen dat 
zij gelden tot of vanaf een bepaald tijdstip, dan wel omstandigheid 
(artikel 21). Voorts kunnen bij de vergunning aangewezen voorschriften 
nadat de vergunning haar gelding heeft verloren, van kracht blijven 
gedurende een daarbij aangegeven termijn (vorm van nazorg). 

In bepaalde gevallen is het mogelijk een vergunning voor een beperkte 
tijd (maximaal vijf jaar) te verlenen (artikel 22). 

In het actieprogramma DROM is onder meer gesteld dat gestreefd zal 
worden naar een stelsel van een «vroegtijdige vergunning op hoofd-
zaken» voor meer complexe inrichtingen, ook wel de «basisvergunning» 
genoemd. In het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 
1986-1990 is daaromtrent uiteengezet dat onderzoek (Publikatiereeks 
Milieubeheer van het ministerie van VROM, 1985 nr. 2) heeft uitgewezen 
dat een aparte juridische constructie voor een «basisvergunning» als 
zelfstandige rechtsfiguur op veel bezwaren zou stuiten. Zo zouden 
ingewikkelde regelingen getroffen moeten worden ten aanzien van de 
relatie tussen een basisvergunning als afzonderlijke rechtsfiguur en een 
latere uitgewerkte vergunning, onder meer om problemen in geval van 
beroep te voorkomen. Een dergelijk vergunningstelsel zou onoverzich-
telijk en gecompliceerd worden. 

In het onderhavige wetsvoorstel is derhalve geen afzonderlijke regeling 
voor een basisvergunning of vergunning op hoofdzaken opgenomen: 
gekozen is voor één duidelijke regeling voor vergunningen. Binnen deze 
regeling zijn echter de condities om te komen tot een verhoogde flexibi-
liteit van het instrument vergunning - zowel in procedureel als in inhou-
delijk opzicht - belangrijk verbeterd. Dit betekent in feite dat overheden 
en bedrijfsleven, door adequaat in te spelen op de mogelijkheden die 
met dit wetsvoorstel zullen worden geopend, kunnen komen tot een 
vergunningverlening die in materieel opzicht beantwoordt aan de wensen 
die ten grondslag hebben gelegen aan het idee van de basisvergunning. 
Een «vergunning op hoofdzaken» zal dan ook zeer wel mogelijk zijn, zij 
het dat daarmee dan wordt gedoeld op het op een bepaalde wijze 
invulling geven aan de bepalingen betreffende vergunningen en niet op 
een specifieke juridische constructie. 

In verband met het bovenstaande zijn de onderhavige voorstellen zo 
ingericht dat in alle gevallen waarin het gewenst en mogelijk is, de 
aanvraag om de vergunning en de beslissing daarop zich tot de hoofd-
zaken kunnen beperken. Voor wat betreft de aanvraag om de vergunning 
zal dit uitgangspunt verder gestalte krijgen in de algemene maatregel van 
bestuur op grond van artikel 10 van het wetsvoorstel, waarin regels 
zullen worden gesteld betreffende de gegevens die bij de aanvraag 
moeten worden verstrekt. 

Voor het bevoegd gezag dat de aanvraag ontvangt, gaat het er om of 
de verstrekte gegevens een zorgvuldige beoordeling van de aanvraag 
mogelijk maken. Indien dit het geval is maar de aanvraag niet voldoet 
aan de formele eisen, verdient het aanbeveling met gebruikmaking van 
artikel 40d, tweede lid, af te zien van niet-ontvankelijkverklaring. 

Voor wat betreft de te verstrekken gegevens kan voorts worden 
gewezen op de Leidraad Informatieverschaffing Milieuvergunningen 
(Publikatiereeks Milieubeheer van het ministerie van VROM, 1985 nr. 
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20). Deze Leidraad bevat een indelingsstructuur van gegevens die 
doorgaans ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag 
beschikbaar moeten komen. 

In verband met een spoedige vergunningverlening is het van groot 
belang dat tijdig overleg plaatsvindt tussen de aanvrager en het bevoegd 
gezag; daarbij kunnen uiteraard ook wensen of voornemens ten aanzien 
van de inhoud van de vergunning ter sprake komen. Wil men deze 
inhoud tot hoofdzaken beperken dan verdient het onder meer aanbe-
veling de mogelijkheid van het aan de vergunning verbinden van 
doelvoorschriften optimaal te benutten, in combinatie met de 
mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen. Op deze wijze krijgt de 
vergunning een meer dynamisch karakter en kunnen de besluitvormings-
processen bij bedrijf en overheid desgewenst in de tijd op elkaar worden 
afgestemd (vergelijk ook ontwikkelingen op het terrein van de milieuzorg 
in bedrijven). Een dergelijke vormgeving van de vergunning kan in 
bepaalde situaties voordelen bieden. 

In zijn algemeenheid geldt dat per vergunningaanvraag moet worden 
bezien welke soort inhoud (meer globaal of meer gedetailleerd) van de 
vergunning het meest doelmatig is. 

De kwaliteit van de vergunning hangt daarbij af van de mate waarin 
het bevoegd gezag, de aanvrager en andere betrokkenen er in slagen een 
evenwicht te bereiken tussen het belang van de bescherming van het 
milieu, flexibiliteit en rechtszekerheid. 

Ter afsluiting van deze paragraaf wordt nog gewezen op twee instru-
menten, die de inhoud van een vergunning kunnen beïnvloeden: de 
aanwijzing en de zogenaamde «instructie-amvb». In gevallen waarin een 
ander overheidsorgaan bevoegd gezag is kan de minister van VROM -
indien dat in het algemeen belang geboden is - aan het bevoegd gezag 
een bindende aanwijzing geven terzake van het nemen van een besluit 
omtrent een vergunning. Op deze mogelijkheid is in paragraaf 1.5.2. 
reeds ingegaan. De term «instructie-amvb» slaat op de mogelijkheid om 
het bevoegde gezag bij amvb op te dragen bepaalde in de amvb gegeven 
voorschriften te verwerken in de vergunning. Hierop wordt in paragraaf 
2.3.3. nader ingegaan. 

2.3. Algemene regels 

2.3.1. Mogelijkheden tot het stellen van algemene regels 

De in de artikelen 38, 39 en 39a neergelegde bevoegdheden tot het 
stellen van algemene regels hebben dezelfde reikwijdte als de 
bevoegdheid tot vergunningverlening: het belang van de bescherming 
van het milieu. Dit betekent dat algemene regels gesteld kunnen worden 
ten aanzien van alle potentiële nadelige gevolgen van inrichtingen voor 
het milieu, waarvan voorkoming en beperking met behulp van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne mogelijk zal zijn (conform conclusie 
1 van het actieprogramma DROM). De werkingssfeer van de algemene 
regels wordt bepaald door de amvb op grond van artikel 1, derde lid 
(inrichtingenbesluit Wabm). 

Om ook bij het stellen van algemene regels de mogelijkheden van 
inspraak zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen, is in navolging 
van het bepaalde in onder meer de Hinderwet de bepaling opgenomen 
dat deze algemene regels eerst in ontwerp in de Staatscourant worden 
gepubliceerd (artikel 80b). Een dergelijke publikatie, die overigens ook 
ten aanzien van andere algemene maatregelen van bestuur ingevolge dit 
wetsvoorstel wordt voorgesteld, geeft een ieder de gelegenheid 
bezwaren en opmerkingen te maken, die bij de definitieve vaststelling 
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kunnen en zullen worden betrokken. Overigens is het vast gebruik dat de 
vertegenwoordigers van de desbetreffende bedrijfstak worden betrokken 
bij het opstellen van algemene regels voor inrichtingen. 

Zoals in paragraaf 2.1. is aangegeven, zijn er in het systeem van dit 
wetsvoorstel in principe twee regimes van regulering van inrichtingen: óf 
(1) er is een vergunning nodig, óf (2) er geldt een amvb met een dekkend 
pakket van «algemene regels». 

In het «vergunningenregime» (1) is er sprake van een in hoofdzaak 
individuele beoordeling en regulering: de vraag of een inrichting kan 
worden opgericht en in werking zijn en, zo ja, onder welke voorwaarden, 
dient te worden beantwoord door het vergunningverlenend gezag. Naast 
de eisen die het bevoegd gezag in het kader van de vergunningverlening 
stelt, kunnen er met betrekking tot de inrichting algemeen verbindende 
milieuvoorschriften gelden die door het Rijk, de provincie of de 
gemeente zijn gesteld bij of krachtens diverse wetten. De op dit moment 
bestaande (sectorale) bevoegdheden tot algemene regelgeving vanwege 
het Rijk met betrekking tot inrichtingen worden in dit wetsvoorstel ten 
dele gebundeld tot één algemene bevoegdheid {artikel 39). Deze 
algemeen verbindende voorschriften, die ook «algemene regels» zijn, 
kunnen zowel in de plaats komen van vergunningvoorschriften als deze 
aanvullen. Zij richten zich rechtstreeks tot de betrokken inrichtingen. Een 
uitzondering vormt de zogenaamde «instructie-amvb» (artikel 39a); de 
hierin vervatte algemene regels richten zich indirect tot de betrokken 
inrichtingen, namelijk door tussenkomst van het bevoegd gezag. 

In het «algemene-regels-regime» (2) is er geen sprake van een indivi-
duele beoordeling. De eisen waaraan de oprichting en de werking van de 
betrokken categorie van inrichtingen moeten voldoen, worden generiek 
en van Rijkswege gesteld. In de praktijk zal het overgrote deel van de 
inrichtingen met het tweede regime te maken hebben. Dit is een gevolg 
van de grootscheepse toepassing van de bevoegdheid ingevolge artikel 
2a van de Hinderwet om, onder opheffing van de vergunningplicht, bij 
amvb algemene regels te stellen voor categorieën van inrichtingen, 
waartoe in het actieprogramma DROM (1983) is besloten. Het is de 
bedoeling om in de periode 1988-1991 26 categorieën van inrichtingen 
- in totaal meer dan tweehonderdduizend inrichtingen - onder het 
regime van een «2a-amvb» te brengen. Per 1 januari 1988 is voor de 
eerste 4 categorieën de vergunningplicht opgeheven (Brood- en banket-
bakkerijen, Slagerijen, Opslag propaan en Woon- en kantoorgebouwen). 
De in de Hinderwet bestaande bevoegdheid tot algemene regelgeving 
met opheffing van de vergunningplicht wordt in dit wetsvoorstel 
vervangen door een algemene bevoegdheid (artikel 38 juncto artikel 6, 
tweede lid). 

Ook in dit geval kunnen er naast deze algemene regels nog andere 
algemeen verbindende milieuvoorschriften voor de inrichting gelden, die 
door het Rijk, de provincie en de gemeente zijn gesteld. Deze algemeen 
verbindende voorschriften hebben in het algemeen een aanvullend 
karakter. 

Het wetsvoorstel voorziet tevens in het opnemen in de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren van een bevoegdheid tot het stellen van 
algemene regels met betrekking tot lozingen op het oppervlaktewater. 

Gezien de samenhang die in veel gevallen bestaat tussen enerzijds 
verontreiniging van het oppervlaktewater en anderzijds verontreiniging 
van andere milieucompartimenten is het tenminste vereist amvb's op 
grond van de Wabm en de WVO zo veel mogelijk op elkaar af te 
stemmen. Voor zover de algemene regels op grond van beide wetten 
betrekking hebben op dezelfde categorieën van inrichtingen kan ook een 
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bundeling (per categorie van inrichtingen) gewenst zijn uit een oogpunt 
van inzichtelijkheid en handhaafbaarheid. 

In de paragrafen 2.3.2. en 2.3.3. worden de onderscheiden «soorten» 
algemene regels nader toegelicht. 

2.3.2. Algemene regels die de vergunningplicht opheffen 

Artikel 38 van het wetsvoorstel bepaalt dat bij amvb met betrekking tot 
daarbij aangewezen categorieën van inrichtingen regels kunnen worden 
gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Daarbij kan 
worden aangegeven dat bepaalde regels slechts gelden in aangegeven 
categorieën van gevallen. 

De op grond van artikel 38 gestelde regels zijn regels die de vergun-
ningplicht opheffen: dit is terug te vinden in artikel 6, tweede lid. Op de 
voorschriften, die bij de algemene regels kunnen worden gegeven zijn de 
bepalingen ten aanzien van de aan vergunningen te verbinden 
voorschriften van overeenkomstige toepassing. 

Uitgangspunt hierbij is dat deze algemene regels voor een bepaalde 
categorie van inrichtingen een zodanig dekkend pakket van voorschriften 
bevatten dat een individuele beoordeling van een tot die categorie 
behorende inrichting door middel van vergunningverlening niet meer 
nodig is. 

De mogelijkheid tot het bij amvb stellen van algemene regels voor 
inrichtingen die de vergunningplicht opheffen, zoals opgenomen in dit 
wetsvoorstel, is in belangrijke mate geënt op en komt ook onder meer in 
de plaats van de vergelijkbare bevoegdheid die sinds 1981 in artikel 2a, 
eerste en tweede lid van de Hinderwet is opgenomen. Hierbij is vooral 
gedacht aan categorieën van inrichtingen waarvan het mogelijk en 
doelmatig is deze op uniforme wijze te behandelen omdat ze een grote 
mate van homogeniteit vertonen en veelvuldig voorkomen. In het 
Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1985-1989 is in dit 
verband gesteld dat de vergunning voor het bevoegd gezag en soms ook 
voor de aanvrager als aantrekkelijkheid heeft dat bij het stellen van eisen 
rekening gehouden kan worden met de milieuhygiënische en bedrijfseco-
nomische aspecten van de betrokken activiteit enerzijds en de gevoe-
ligheid van de omgeving voor milieubelasting anderzijds: «De inhoud van 
de vergunning is dan ook veelal mede het resultaat van onderhande-
lingen tussen aanvrager en bevoegd gezag. De prijs hiervan - in de vorm 
van beleidskosten - is echter soms hoog. Weliswaar is de gemiddelde 
proceduretijd sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne sterk verminderd, maar dit neemt niet weg dat 
de vergunning een relatief duur instrument is. Vooral in die gevallen dat 
de eventuele meerwaarde van het «maatwerk» niet in verhouding staat 
tot de daarmee gemoeide kosten, kunnen centraal vastgestelde emissie-
en procédé-eisen, gepaard gaande met opheffing of beperking van het 
vergunningvereiste, een doelmatiger en milieuhygiënisch verantwoord 
alternatief zijn». 

Als voordelen van het stellen van algemene regels die de vergunning-
plicht opheffen, zijn voorts in het actieprogramma DROM onder meer 
genoemd: gelijke regeling voor gelijke gevallen, meer zekerheid (omtrent 
de voorschriften waaraan een bedrijf moet voldoen), minder vertraging 
(geen vergunningprocedures) en minder lasten voor het gezag, dat 
zónder de algemene regels tot vergunningverlening bevoegd zou zijn. 
Hiermee wordt voor dat gezag tevens ruimte gecreëerd om de achter-
stand bij de uitvoering van de Hinderwet in te halen. Zo heeft onderzoek 
uitgewezen dat circa 50% van de hinderwetplichtige inrichtingen in het 
geheel niet beschikt over een vergunning of slechts een niet toereikende 
vergunning heeft. Door het stellen van de algemene regels kan op het 
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niveau van het bevoegd gezag het beleid ten aanzien van vergunning-
plichtige inrichtingen worden geïntensiveerd; dit geldt in feite ook voor 
de uitvoering van de resterende taken ten aanzien van niet-meer-vergun-
ningplichtige inrichtingen. 

Een en ander speelt vooral op gemeentelijk niveau, omdat de 
algemene regels veelal betrekking hebben op inrichtingen waarvoor 
burgemeester en wethouders tot nu toe het bevoegd gezag zijn geweest. 
Het verdient aanbeveling waar mogelijk deze accentverschuiving in de 
taken planmatig aan te pakken, bijvoorbeeld in het kader van (nu nog) 
een hinderwet-uitvoeringsprogramma, een milieuprogramma of een 
milieubeleidsplan. Op deze wijze kan een efficiënte prioriteitenstelling 
verder worden bevorderd. 

Als nadelen van het stellen van algemene regels die de vergunning-
plicht opheffen, worden wel genoemd het centraliserende effect, het 
ontbreken van de mogelijkheid om rekening te houden met omstandig-
heden in het concrete geval (bijvoorbeeld omgevingsfactoren), het 
gebrek aan flexibiliteit en de verkleining van beïnvloedingsmogelijkheden 
van derden. Het bestaan van deze nadelen, althans in een aantal 
gevallen, kan zeker niet worden ontkend. De afweging van de voor- en 
nadelen van een «algemene-regels-regime» zal daarom steeds per 
categorie zorgvuldig dienen te geschieden, mede in overleg met verte-
genwoordigers van de betrokken gemeenten en de betrokken bedrijfstak. 
Belangrijk criterium hierbij kan zijn de verwachting omtrent de mate 
waarin de betrokkenen (bevoegd gezag, bedrijven, derden-belangheb-
benden) behoefte blijven hebben aan een individuele beoordeling van 
een tot een bepaalde categorie behorende inrichting. De mate van 
homogeniteit van de gevolgen die de tot de betrokken categorie 
behorende inrichtingen voor het milieu hebben, van de in die inrichtingen 
gebezigde werkwijzen en de mate van homogeniteit - qua gevoeligheid -
van de omgeving waarin die inrichtingen liggen, zullen daarbij in het 
algemeen een belangrijke rol spelen. Ten aanzien van de positie van 
derden wordt voorts gewezen op de totstandkomingsprocedure van de 
amvb's (zie paragraaf 2.3.1.) en op de meldingsplicht op grond van 
artikel 38 (waarover hieronder meer). 

Bij een amvb op grond van artikel 38 kan de verplichting worden 
opgelegd te voldoen aan nadere eisen met betrekking tot daarbij aange-
geven onderwerpen (artikel 38b, eerste lid). Het gaat hierbij vooral om 
verfijningen en, in bepaalde omstandigheden, om een toesnijden van de 
eisen op de concrete situatie. Het overheidsorgaan dat de eisen kan 
stellen wordt eveneens in de amvb aangewezen. In sommige gevallen 
zullen ook derden belang hebben bij de nader te stellen eis. Het ligt in de 
rede voor die gevallen bij de maatregel bekendmaking van de 
beschikking, waarbij de eis wordt gegeven, voor te schrijven. Tegen de 
eis is beroep mogelijk bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van 
de Raad van State. 

In artikel 38c is de mogelijkheid opgenomen dat de minister van 
VROM ter uitvoering van internationale verplichtingen regels als bedoeld 
in de artikelen 38 en 38b vaststelt bij ministerieel besluit. Hierbij kan 
vooral worden gedacht aan zodanige regels met betrekking tot catego-
rieën van inrichtingen, waarvoor de vergunningplicht reeds is opgeheven 
door toepassing van artikel 38. 

In het kader van amvb's op grond van artikel 38 wordt de verplichting 
opgelegd tot het melden van het oprichten of het veranderen van een 
onder de algemene regels vallende inrichting, dan wel van het veran-
deren van de werking daarvan (artikel 38a). Daarbij wordt aangegeven bij 
wie, wanneer en wat moet worden gemeld. Uitgangspunt is dat - anders 
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dan bij de huidige Hinderwet - melding slechts bij één instantie behoeft 
te geschieden, die dan waar nodig zorg draagt voor het doorzenden van 
de melding aan anderen. Deze instantie is doorgaans het gezag dat 
zonder de algemene regels tot vergunningverlening bevoegd zou zijn 
geweest, in de meeste gevallen dus de gemeente. In verband met het 
gegeven dat melding ook van belang kan zijn voor derden is bekend-
making voorgeschreven. 

Over de functie van de melding kan het volgende worden opgemerkt. 
Ten eerste is er de signaleringswaarde: bekendheid met de aanwezigheid 
en de gegevens van de inrichting is onder meer noodzakelijk met het oog 
op de handhaving van de algemene regels. Ten tweede is er de 
controle-waarde: bij de melding kan de gemeente nagaan of de inrichting 
terecht of ten onrechte is gemeld (niet te verwarren met de vraag of aan 
de gestelde algemene regels wordt voldaan). In het geval dat ten 
onrechte is gemeld betreft het een vergunningplichtige inrichting en 
moet dus een vergunning worden aangevraagd. Denkbaar is dat de 
gemeente de melder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte 
stelt. Een dergelijke mededeling heeft een informatief karakter. Bij de 
bestaande Hinderwet-amvb's zijn overigens handzame meldingsformu-
lieren ontworpen, die het de melder en ook het bevoegd gezag verge-
makkelijken om te bepalen of een inrichting wel of niet onder het bereik 
van een amvb valt. De controle-functie van de melding is overigens niet 
uitdrukkelijk in het wetsvoorstel geregeld: het bevoegd gezag wordt in dit 
opzicht vooralsnog zoveel mogelijk beleidsruimte geboden. Dit sluit ook 
aan bij de waarschuwing uit het actieprogramma DROM, dat de melding 
niet mag ontaarden in een verkapte vergunningprocedure. 

Wat gebeurt er als de vereiste melding achterwege blijft? Strikt 
genomen staan dan de mogelijkheden open tot bestuursrechtelijke 
handhaving, zoals bestuursdwang en dwangsom; toepassing hiervan ligt 
echter in het algemeen niet direct in de rede, behalve in situaties waarbij 
door het niet-melden aan het bevoegd gezag belangrijke gegevens over 
het bedrijf worden onthouden, waardoor ook de handhaving kan worden 
bemoeilijkt. In die gevallen is het denkbaar dat een dwangsom wordt 
vastgesteld. Daarnaast is een strafrechtelijke sanctie mogelijk: 
niet-melden zal worden aangemerkt als een economisch delict. Onder-
zocht wordt voorts nog de mogelijkheid van het creëren van een admini-
stratieve boete bij niet-melden (zie omtrent deze materie «Onderzoek 
naar de mogelijke betekenis van de administratieve boete bij de 
handhaving van de milieuwetgeving», Publikatiereeks Handhaving Milieu-
wetten 1988, 34). 

Wanneer de onderhavige regeling in werking treedt, zal er al enige 
ervaring zijn opgedaan met de hantering van algemene regels in het 
kader van de Hinderwet. Ten behoeve van de handhaving hebben drie 
gemeenten (Bergen op Zoom, Eindhoven en Utrecht) checklists 
opgesteld die in de praktijk zijn getoetst. Het ligt in de bedoeling voor 
alle algemene maatregelen van bestuur die algemene regels voor inrich-
tingen inhouden, dergelijke lijsten op te stellen. Deze lijsten zijn zodanig 
ingericht dat de handhavingsactiviteiten kunnen worden geïncorporeerd 
in de hinderwet-uitvoeringsprogramma's van de gemeenten. Een uitge-
breid voorlichtingsprogramma is opgezet om hieraan bekendheid te 
geven onder degenen die met de handhaving zullen zijn belast. Tevens 
wordt voorlichting gegeven aan de branches tot wie de verschillende 
maatregelen zich richten. 

Het kan voorkomen dat een inrichting, veelal door het aanbrengen van 
bepaalde veranderingen daarin, plotseling onder het «vergunningen-
regime» komt te vallen. Als een inrichting bijvoorbeeld niet meer onder 
het toepassingsgebied van algemene regels op grond van artikel 38 valt 
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herleeft de vergunningplicht. Artikel 26, derde lid van het wetsvoorstel 
voorziet in een overgangsregeling voor dergelijke situaties. Het 
omgekeerde is uiteraard ook mogelijk: een vergunningplichtige inrichting 
die gaat behoren tot een categorie, waarvoor op grond van artikel 38 
regels zijn gesteld. Met het oog op deze situatie moet de amvb, waarbij 
de regels worden gesteld, een overgangsregeling bevatten met 
betrekking tot inrichtingen die al zijn opgericht op het tijdstip dat de 
amvb in werking treedt (artikel 38b, tweede lid). In beginsel houdt de 
overstap naar het regime van algemene regels in dat de vergunningvoor-
schriften van rechtswege buiten werking worden gesteld. 

Ter voorkoming van misverstanden kan nog op het volgende worden 
gewezen. De aanduiding «algemene regels met opheffing van de vergun-
ningplicht» blijkt bij sommige mensen de indruk te wekken als zou 
voldoen aan deze algemene regels betekenen dat er overigens geen 
enkele belemmering meer kan bestaan om een bedrijf ergens te vestigen. 
Deze indruk is uiteraard onjuist. De hier aan de orde zijnde algemene 
regels worden gesteld met het oog op de bescherming van het milieu en 
heffen «slechts» de vergunningplicht op die is neergelegd in artikel 6 van 
dit wetsvoorstel. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat vanuit andere 
kaders met een ander oogmerk dan de bescherming van het milieu eisen 
kunnen worden gesteld aan een inrichting die behoort tot een krachtens 
artikel 38 aangewezen categorie. Te denken valt in dit opzicht aan 
bijvoorbeeld economische regelgeving, aan bouwregelgeving en aan 
ruimtelijke regelgeving zoals het bestemmingsplan. 

De Evaluatiecommissie Wabm is gevraagd de werking van de eerste 
vier amvb's op grond van artikel 2a van de Hinderwet binnen drie jaar na 
inwerkingtreding (zoals hierboven reeds is opgemerkt: 1 januari 1988) te 
evalueren. Bij deze evaluatie zullen zaken als overgangsproblemen, 
accentverschuiving in het takenpakket bij gemeenten, afhandeling van 
meldingen, nadere eisen, de positie van derden alsmede de handhaaf-
baarheid van de amvb's nader worden onderzocht. Vanwege de al eerder 
gesignaleerde gelijkenissen tussen de in dit wetsvoorstel opgenomen 
regeling en de regeling van artikel 2a van de Hinderwet zullen de 
uitkomsten van deze evaluatie te zijner tijd ook zeker van belang zijn voor 
de beoordeling van de nieuwe voorgestelde regeling. 

Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel is nader bezien in hoeverre 
het gewenst is in dit kader ook voor gemeenten een zelfstandige 
bevoegdheid te scheppen tot het stellen van algemene regels voor activi-
teiten in of met inrichtingen. Thans bestaat op grond van artikel 3 van de 
Hinderwet voor gemeenten de mogelijkheid zowel een «vrijstellingsveror-
dening» (in bepaalde delen gemeente is geen vergunning vereist, veror-
dening kan algemene voorschriften bevatten) als een «zoneringsveror-
dening» (in bepaalde delen gemeente geen inrichtingen van bepaalde 
categorie toegestaan) vast te stellen. 

Hoewel het actieprogramma DROM zich uitsprak vóór handhaving van 
vrijstellings- en zoneringsverordening, heeft in het kader van de onder-
havige voorstellen het streven naar eenvoud en doorzichtigheid van de 
regelgeving de doorslag gegeven naar een beslissing tot opheffing van 
deze instrumenten. 

Voor wat betreft de vrijstellingsverordening: een nadeel van 
handhaving van dit instrument naast de bevoegheid van het rijk om 
algemene regels te stellen, onder opheffing van de vergunningplicht, is 
dat in dat geval verschillende bestuursniveaus algemene regels zouden 
kunnen stellen ten aanzien van dezelfde - of elkaar geheel of gedeeltelijk 
overlappende - categorieën van inrichtingen. In de praktijk kan dan 
moeilijk worden uitgesloten dat er onduidelijkheid zal ontstaan met 
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betrekking tot de vraag welke algemene regels op een bepaalde 
inrichting van toepassing zijn. Daarbij komt dat lagere overheden 
onderling afwijkende systemen zouden kunnen hanteren en uiteenlo-
pende beschermingsniveaus zouden kunnen introduceren. 

De voorstellen voorzien dan ook niet in bevoegdheid voor gemeenten 
om vrijstellingsverordeningen te maken. 

Het Bureau Milieu en Ruimtelijke Ordening van de Raad van de Neder-
landse Werkgeversverbonden VNO en NCW, het KNOV en de 
meerderheid van de Crmh kunnen zich met de onderhavige voorstellen 
op dit punt verenigen. De VNG is van mening dat de vrijstellingsveror-
dening gehandhaafd zou moeten worden opdat algemene regels zo veel 
mogelijk op gemeentelijk niveau tot stand komen. 

Voor wat betreft de zoneringsverordening: het weren van inrichtingen 
van bepaalde categorieën op bepaalde gedeelten van het grondgebied 
van gemeenten heeft een sterk ruimtelijk karakter. Regeling in het kader 
van de ruimtelijke ordening verdient dan ook de voorkeur. In het kader 
van het bestemmingsplan behoort duidelijkheid te worden geboden over 
de toelaatbaarheid - uit ruimtelijk oogpunt - van milieubelastende 
bedrijven, waarbij milieuhygiënische criteria een belangrijk aankno-
pingspunt vormen. Een en ander kan overigens op een meer flexibele 
wijze vorm krijgen dan in het verleden wel eens is gebeurd. In de publi-
katie «Bedrijven en milieuzonering» van de VNG (Groene reeks, 1986; nr. 
80) - samengesteld in overleg met vele betrokkenen - worden goede en 
handzame voorbeelden aangereikt om milieuzonering in het bestem-
mingsplan te vertalen. Bovendien is hier van belang dat de Wet en het 
Besluit op de ruimtelijke ordening in 1985 ingrijpend zijn gewijzigd. Dit 
heeft onder meer tot gevolg dat de totstandkomingsprocedure van 
bestemmingsplannen aanzienlijk is verkort en dat meer mogelijkheden 
zijn ontstaan voor bestemmingsplannen met een globale en flexibele 
opzet. 

De leefmilieuverordening, zoals die in de Wet op de stads- en dorps-
vernieuwing is neergelegd, kan eveneens worden gebruikt om het 
gewenste doel (het weren van bepaalde bedrijvigheid) te bereiken. Door 
de Universiteit Twente is geïnventariseerd hoe in de praktijk de leefmi-
lieuverordening wordt ingevuld (Publikatiereeks Milieubeheer van het 
ministerie van VROM, 1987 nr. 3). Uit het onderzoek blijkt dat 
toepassing van de leefmilieuverordening ook mogelijk is indien gevaar, 
schade of hinder van inrichtingen een (acute) oorzaak vormen van 
dreigende of reeds ingetreden achteruitgang van de woon- en werkom-
standigheden en het uiterlijk aanzien van een gebied. Ten aanzien van 
milieuzonering wordt door de onderzoekers voorts geconstateerd dat 
deze in de praktijk vooral wordt nagestreefd door middel van het 
bestemmingsplan met behulp van een daarin opgenomen staat van 
inrichtingen. 

Het ligt in de lijn van deze bevindingen de zoneringsverordening niet 
op te nemen in de onderhavige voorstellen. Van de in 1981 opnieuw in 
de Hinderwet geïntroduceerde zoneringsverordening is sindsdien 
overigens geen gebruik gemaakt. 

2.3.3. Algemene regels die de vergunningplicht niet opheffen 

In artikel 39 van het wetsvoorstel is bepaald dat bij amvb met 
betrekking tot daarbij aangewezen categorieën van inrichtingen waarvoor 
het in artikel 6 gestelde verbod geldt (vergunningvereiste), regels kunnen 
worden gesteld die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Tevens kan 
worden aangegeven dat bepaalde regels slechts gelden in aangegeven 
categorieën van gevallen. Op de voorschriften die bij de algemene regels 
kunnen worden gegeven zijn de bepalingen ten aanzien van de aan 
vergunningen te verbinden voorschriften van overeenkomstige 
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toepassing. Uitgangspunt is dat deze algemene regels bepaalde 
aspecten van categorieën van inrichtingen algemeen (standaard) beogen 
te regelen. Voorbeelden hiervan zijn algemene regels die voor 
LPG-tankstations uitsluitend het veiligheidsaspect reguleren en algemene 
regels voor emissies van stookinstallaties. Deze algemene regels geven 
als zodanig geen «dekkend» pakket van voorschriften zodat voor het 
overige een individuele beoordeling van de inrichting nodig blijft. Deze 
beoordeling geschiedt in het kader van de vergunningverlening. 
Algemene regels die (mede) betrekking hebben op vergunningplichtige 
inrichtingen kunnen ook thans reeds worden gesteld op basis van de 
Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet geluidhinder, 
de Wet bodembescherming en de Wet milieugevaarlijke stoffen. 

De mogelijkheid tot het stellen van algemene regels voor vergunning-
plichtige inrichtingen kent een aantal voordelen. Genoemd kunnen 
worden: een grote mate van zekerheid dat voor bepaalde aspecten van 
de betrokken bedrijven toereikende eisen gelden, gelijke regeling van 
deze aspecten voor het hele land of aangewezen delen ervan en vermin-
dering van lasten bij het vergunningverlenend gezag. Voorts is van groot 
belang dat met behulp van algemene regels rechtstreeks richting kan 
worden gegeven aan de werking van inrichtingen. Aan zo'n richting-
geving kan om verschillende redenen behoefte bestaan. Soms zal het 
gaan om de uitvoering van EG-richtlijnen (zie in dit verband ook artikel 
39, zevende lid), in andere gevallen zal bijvoorbeeld het vertalen van 
nationale milieukwaliteitsdoelstellingen of van afspraken met een 
bedrijfstak in brongerichte eisen de drijfveer zijn. Doordat de vergunning-
plicht niet worden opgeheven wordt tevens voorkomen dat - zoals in 
paragraaf 2.3.2. ten aanzien van algemene regels op grond van artikel 38 
is gesignaleerd - geen rekening meer kan worden gehouden met 
omstandigheden van het concrete geval, zoals omgevingsfactoren. 

Paradoxaal wordt deze samenloop met de vergunning echter tegelijk 
beschouwd als het belangrijkste nadeel van algemene regels voor 
vergunningplichtige inrichtingen. Op deze problematiek is in paragraaf 
2.1. reeds ingegaan. Met het oog op deze samenloop is een soepele 
koppeling tussen de hierbedoelde algemene regels en vergunningen van 
groot belang. In verband hiermee bevat het wetsvoorstel een aantal 
voorzieningen, waarbij zo'n koppeling nader vorm kan krijgen. 

In de eerste plaats is bepaald dat het bevoegd gezag bij een beslissing 
op een vergunningaanvraag er voor dient te zorgen dat geen strijd 
ontstaat met algemene regels die voor de inrichting gelden (artikel 14). 
Bij die algemene regels kan in dit opzicht een bandbreedte zijn bepaald, 
waarbinnen het bevoegd gezag van de gestelde regels kan afwijken of 
nadere eisen kan stellen (artikel 39, vierde en vijfde lid). Als complement 
is in artikel 16, vierde lid aangegeven dat de vergunningvoorschriften 
slechts kunnen afwijken van regels op grond van artikel 39, voor zover 
dat is toegestaan bij de amvb waarbij die regels zijn gesteld. Om ook 
duidelijkheid te kunnen bieden over de verhouding tussen vergunning-
voorschriften krachtens de Wabm en niet op de Wabm gebaseerde 
amvb's, die algemene regels bevatten die mede betrekking hebben op 
handelingen in of met inrichtingen, worden in het kader van dit 
wetsvoorstel tevens wijzigingen aangebracht in andere wetten, 
waaronder de Wet bodembescherming. Deze strekken er toe dat in de 
toekomst in bedoelde amvb's een vergelijkbare bandbreedte wordt 
opgenomen voor het kunnen afwijken bij de vergunningverlening. 

Om bij de inwerkingtreding van een amvb op grond van artikel 39 
fricties met bestaande vergunningen te voorkomen, is voorts bepaald dat 
de amvb een overgangsregeling moet bevatten voor inrichtingen die op 
dat moment reeds zijn opgericht (artikel 39, zesde lid). 
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In de tweede plaats wordt de mogelijkheid geopend bij amvb het 
bevoegd gezag op te dragen bepaalde voorschriften in de vergunning te 
verwerken (artikel 39a). Het gebruik van deze mogelijkheid, die zou 
kunnen worden omschreven als een «instructie-amvb», kan onder 
omstandigheden de voorkeur verdienen boven het stellen van algemene 
regels ingevolge artikel 39, die zich rechtstreeks richten tot de vergun-
ninghouders. 

Zo kan zich de situatie voordoen dat de categorie van inrichtingen 
waarvoor de Rijk regulerend wil optreden, qua aard van de in die inrich-
tingen gebezigde werkwijzen of de omgeving waarin de inrichtingen 
liggen, niet zodanig homogeen is dat gewerkt kan worden met 
«standaard-voorschriften» die passend zijn voor het overgrote deel van 
de categorie. In zo'n geval zal nu veelal afgezien moeten worden van het 
stellen van rechtstreeks werkende algemene regels. Een instructie-amvb 
kan dan uitkomst bieden, omdat daarin wel de van rijkswege noodzakelijk 
geachte inhoud, maar niet de precieze redactie van aan de vergunning te 
verbinden voorschriften behoeft te worden aangegeven. Gegeven de 
binnen de categorie uiteenlopende omstandigheden zal het voor de 
inrichting bevoegd gezag beter dan de Kroon de voorschriften kunnen 
toesnijden op de specifieke situatie van de betrokken inrichting. 

Ook uit een oogpunt van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de 
voor een inrichting geldende regels kan het soms voordelen hebben als 
van rijkswege noodzakelijk geachte eisen niet in een rechtstreeks voor de 
inrichting geldende amvb worden neergelegd, maar door tussenkomst 
van het bevoegd gezag in de vergunning zelf een plaats krijgen. Het in 
één document bundelen van de milieuvoorschriften kan immers de 
duidelijkheid dienen. Bovendien kan daarmee onzekerheid over de 
gevolgen van algemene regels voor bestaande vergunningvoorschriften 
worden voorkomen. Ook de consistentie van het geheel aan milieuvoor-
schriften die de vergunninghouder dient na te leven kan zo soms beter 
gewaarborgd worden. 

De figuur van de «instructie-amvb» verkleint voorts de de behoefte aan 
het gebruik van pseudowetgeving (circulaires, richtlijnen). Qua functie 
zijn beide tot op zekere hoogte vergelijkbaar, maar het grote verschil is 
dat de één wel en de ander niet een wettelijke basis heeft. 

De in een instructie-amvb op te nemen regels zullen een in hoofdzaak 
normatief karakter hebben, d.w.z. dat zij met betrekking tot bepaalde 
emissies, processen of gedragingen duidelijk maken welk beschermings-
niveau een vergunning ten minste dient te waarborgen. In dergelijke 
regels zullen dan ook veeleer (kwantitatieve) doelen dan middelen 
worden omschreven. Aangezien het hierbij gaat om van rijkswege 
gestelde algemene regels, wordt in artikel 13, derde lid, onder c, bepaald 
dat het bevoegd gezag bij de vergunningverlening de voor hem krachtens 
artikel 39a geldende regels in acht dient te nemen. Maar om het 
bevoegd gezag in staat te stellen de inhoud van een instructie-amvb op 
een passende manier in de vergunningen te verwerken, zal aan hem 
hierbij in vele gevallen een zekere beleidsruimte moeten worden gelaten. 
Welke ruimte nodig is, zal van geval tot geval worden bepaald. Daarom 
wordt in artikel 39a, derde lid, voorgeschreven dat in de amvb steeds 
wordt bepaald in hoeverre het bevoegd gezag met betrekking tot daarbij 
aangegeven onderwerpen (bij het verlenen of wijzigen van een 
vergunning) van de regels kan afwijken of nadere eisen kan stellen. 

Ten behoeve van de verwerking van de gestelde regels in reeds 
verleende vergunningen dient in de amvb een tijdstip te worden bepaald, 
waarop deze verwerking zal moeten zijn geschied. Naar verwachting zal 
het regelmatig kunnen voorkomen dat de verwerking van een 
instructie-amvb plaatsvindt in het kader van een meeromvattende 
wijziging van de vergunning. In andere gevallen zal een afzonderlijke 
wijziging nodig zijn. Op een wijziging van een vergunning ter verwerking 
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van een instructie-amvb is de procedure van hoofdstuk 4, afdeling 3, van 
toepassing. De vergunninghouder en derde-belanghebbenden krijgen 
daarmee de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de wijze waarop 
het bevoegd gezag bij de verwerking van een instructie-amvb gebruik wil 
maken van de beleidsruimte die de amvb hem biedt. 

Een keuze tussen het gebruik van de bevoegdheid tot het stellen van 
rechtstreeks werkende algemene regels (artikel 39) en tot het geven van 
een instructie aan het tot vergunningverlening bevoegd gezag (artikel 
39a) zal van geval tot geval worden gemaakt. Daardoor zal het kunnen 
voorkomen dat met betrekking tot bepaalde categorieën van inrichtingen 
algemene regels ten dele in rechtstreeks werkende amvb's en ten dele in 
instructie-amvb's worden neergelegd. Voor de betrokken bedrijven 
behoeft dit geen problemen op te leveren, mits bij de voorbereiding van 
de diverse amvb's de consistentie in het oog wordt gehouden. De keuze 
tussen beide vormen van algemene regels zal in voorkomende gevallen 
zorgvuldig gemaakt dienen te worden. Met name een inschatting van het 
milieurendement van beide mogelijkheden in de fase van uitvoering, 
naleving en handhaving is daarbij van groot belang. Daartoe moet in elk 
geval aan de volgende aspecten aandacht worden geschonken: 

- de mate van beleidsvrijheid die het vergunningverlenend gezag moet 
of kan worden gegeven om binnen een bepaalde bandbreedte van de 
regels te kunnen afwijken met het oog op een goede inpassing in vergun-
ningen en een integrale afweging van de totale milieubelasting; 

- de mate waarin duidelijkheid ten aanzien van het totaal van de van 
toepassing zijnde voorschriften wordt verkregen voor de vergunning-
houder, derden en de met handhaving belaste organen; 

- de mate waarin voorschriften zonder bezwaar uit de integrale 
afweging in een concreet geval kunnen worden gelicht (zonder het 
gevaar de samenhang van het totale pakket van voorschriften te 
verstoren); 

- het beoogde tempo waarin de voorschriften van toepassing moeten 
zijn; 

- de totale lasten voor vergunninghouders en het tot vergunningver-
lening bevoegd gezag (aantallen vergunningaanpassingen, procedures, 
e tc ) ; 

- de aanwezigheid van voorzieningen om een goede naleving en 
handhaving van of algemene regels of instructie-amvb te waarborgen. 

Voor de goede orde wordt - ten slotte - opgemerkt dat één grondslag 
(bescherming van het milieu) voor bij amvb te stellen algemene regels 
met betrekking tot categorieën van inrichtingen, zoals opgenomen in dit 
wetsvoorstel, nog niet zonder meer een bundeling van alle op basis 
hiervan te stellen regels in één amvb per categorie van inrichtingen 
garandeert. Het is aan het tot het stellen van de regels bevoegd gezag 
om te bewerkstelligen dat een dergelijke bundeling waar mogelijk plaats 
vindt, zodat de voor een doelgroep geldende milieu-eisen zo veel 
mogelijk in één document zijn te vinden. Uit een oogpunt van uitvoer-
baarheid en handhaafbaarheid zijn daar belangrijke voordelen aan 
verbonden. Dit uitgangspunt van het brongerichte beleid is ook 
neergelegd in het bestuursakkoord tussen de minister van VROM en de 
VNG. 

Het ligt in de bedoeling bij de bundeling van op basis van de Wabm te 
stellen regels ook regels op basis van andere milieuwetten te betrekken, 
voor zover die betrekking hebben op handelingen in of met inrichtingen. 
Zo'n amvb kan dan zo nodig en indien mogelijk op meerdere wetten 
worden gebaseerd. Deze verdergaande bundeling is in ieder geval 
gewenst in situaties waarbij voor een bepaalde categorie inrichtingen op 
basis van de Wabm algemene regels gelden die de vergunningplicht 
opheffen. Voor wat betreft de situatie ten aanzien van vergunning-
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plichtige inrichtingen moet bij de bundeling van algemene regels selecti-
viteit worden betracht. Bundeling kan dan vooral zinvol zijn als een 
categorie van inrichtingen met nogal wat algemene regels te maken 
heeft of krijgt. 

Wanneer wordt besloten tot het samenbrengen van algemene regels in 
één amvb per categorie van inrichtingen betekent dit overigens niet dat 
alle regels in één keer moeten worden gesteld; een fasering in de vorm 
van achtereenvolgende aanvullingen of wijzigingen van de amvb is zeer 
wel denkbaar. 

Bij de bundeling van algemene regels kan het gegeven dat in het 
stelsel van milieuwetgeving verschillende invalshoeken worden gehan-
teerd een complicatie vormen. In paragraaf 1.2.1. zijn deze verschillende 
invalshoeken reeds gesignaleerd: bron van milieubelasting (bijvoorbeeld 
inrichtingen) vorm van milieubelasting (bijvoorbeeld afvalstoffen) en 
milieucompartiment (bijvoorbeeld de bodem). Bij bundeling van 
algemene regels, oorspronkelijk gegeven vanuit deze verschillende 
invalshoeken, zal men moeten kiezen voor een systeem dat de beste 
perspectieven biedt uit een oogpunt van uitvoerbaarheid en handhaaf-
baarheid (zie ook paragraaf 1.3.3.). Daarbij moet ook aandacht worden 
besteed aan vragen als: zijn er tussen wet x en wet y belangrijke 
verschillen in de wettelijke bepalingen ten aanzien van de algemene 
regels, zijn er relaties tussen de algemene regels op grond van wet x en 
de vergunning op grond van de Wabm, etc. De gedachtenontwikkeling 
hieromtrent is op dit moment nog niet afgerond. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk - vergunningen en algemene regels 
voor inrichtingen - kan worden geconcludeerd dat het zaak zal zijn bij de 
uitvoering van de onderhavige voorstellen steeds de vinger aan de pols 
te houden, willen de beoogde doeleinden worden bereikt. Ook moge 
duidelijk zijn dat het wetsvoorstel uit een oogpunt van verbetering van 
het instrumentarium van brongericht beleid belangrijke winstpunten 
bevat. Op een aantal punten - waarvan onder meer integratie van 
vergunningen en de onderlinge afstemming van algemene regels 
belangrijk zijn - biedt het wetsvoorstel echter nog geen volledige 
oplossing voor problemen die zeker wel oplossing behoeven. Zowel bij 
het proces van verdere uitbouw van de Wabm zoals beschreven in 
hoofdstuk 1 als in andere kaders (planning, financiering, organisatie en 
werkwijze van de milieubeleidssector) zal het zoeken naar mogelijke 
oplossingen daarom voortdurend aandacht moeten krijgen. 

3. PROCEDURES VOOR VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 

3 .1 . Inleiding 

Het wetsvoorstel voorziet in een hoofdstuk Procedures voor vergun-
ningen en ontheffingen in de Wabm. Daarmee worden twee bestaande 
hoofdstukken, te weten «De totstandkoming van beschikkingen op 
aanvraag; inspraak» en «Wijziging en intrekking van beschikkingen», 
vervangen. In het voorgestelde hoofdstuk zijn in principe alle 
procedure-bepalingen samengebracht met betrekking tot vergunningen 
en ontheffingen die onder de werkingssfeer van de Wabm vallen voor 
wat betreft de procedure. Slechts enkele procedure-bepalingen zijn, met 
het oog op de samenhang met andere bepalingen, elders te vinden. In de 
Wabm zelf is dat in het hoofdstuk Vergunningen en algemene regels 
voor inrichtingen, titel 1, afdeling 3, de paragrafen 2 en 3. Paragraaf 2 
handelt over gevallen, waarin mede een vergunning krachtens de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren vereist is en paragraaf 3 gaat over 
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gevallen waarin chemische afvalstoffen of afgewerkte olie worden 
verwijderd. Gekozen is voor een systeem waarbij alle bepalingen, zowel 
inhoudelijke als procedurele, met betrekking tot deze specifieke gevallen 
bij elkaar staan. 

In het voorgestelde procedure-hoofdstuk worden achtereenvolgens de 
bepalingen gegeven voor de totstandkoming van beslissingen over 
vergunningen en ontheffingen en de wijziging en intrekking van vergun-
ningen en ontheffingen. Daarbij wordt niet steeds gesproken over 
«vergunningen en ontheffingen»; in plaats hiervan wordt veelal de term 
«beschikkingen» gebruikt. In artikel 40 is aangegeven dat de bepalingen 
van het procedure-hoofdstuk van toepassing zijn op beschikkingen 
krachtens het voorgestelde hoofdstuk 3 van de Wabm, alsmede op 
beschikkingen krachtens de Mijnwet 1903, de Destructiewet, de 
Kernenergiewet, de Afvalstoffenwet, de Wet geluidhinder, de Grondwa-
terwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater, de Wet chemische 
afvalstoffen, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet bodembe-
scherming. 

In de toekomst zal hier in ieder geval de Ontgrondingenwet nog aan 
worden toegevoegd. Met de bepaling van artikel 40a is tevens de 
werkingssfeer van het hoofdstuk aangegeven. 

Een van de belangrijkste doelstellingen van dit wetsvoorstel is het 
stroomlijnen en verbeteren van de procedure voor milieuvergunningen. In 
het kader van het PIM en het actieprogramma DROM zijn hierover 
verscheidene voorstellen gedaan. 

Voorts heeft in juni 1983 de Adviescommissie Evaluatie Wabm haar 
eindrapport uitgebracht (Kamerstukken II 1982/83, 17 600, hoofdstuk 
XI, nr. 128). Op 1 september 1980 had deze commissie de opdracht 
gekregen de Wabm - die op dezelfde datum in werking trad - te 
evalueren. De opdracht was een uitvloeisel van het huidige artikel 80 van 
de Wabm, dat de minister van VROM verplicht periodiek verslag aan de 
Staten-Generaal uit te brengen over de uitvoering van de wet. Het 
eindrapport van de commissie heeft de basis gevormd voor het in 1983 
voor de eerste maal uitgebracht verslag. 

Wat betreft de doelstellingen die voorop stonden bij de totstand-
koming van de Wabm anno 1 980 - uniformering van procedures, verbe-
tering van inspraakmogelijkheden en vergroting van de doelmatigheid 
van de procedures, mede gericht op versnelling daarvan - waren de 
bevindingen van de adviescommissie de volgende. 

Uit onderzoek bleek dat de doelstelling versnelling van de procedures 
was gehaald. Voor de vergunningverlening op grond van sommige 
wetten was de versnelling spectaculair te noemen. Voor andere wetten 
gold dat iets minder, maar ook daar kon men toch eenzelfde tendens 
naar verkorting van proceduretijden constateren. Tot die verkorting heeft 
behalve de doelmatiger wettelijke regeling ook en vooral de omstan-
digheid bijgedragen dat de overheidsorganen die zijn belast met de 
uitvoering van de wet, zich er voor hebben ingezet om bij het behandelen 
van vergunningaanvragen binnen de maximumtermijn van zeven 
maanden te blijven. 

De commissie kwam aan de hand van haar onderzoeksresultaten tot de 
conclusie dat het mogelijk is de proceduretijden nog verder te verkorten, 
mits in de wet enige wijzigingen worden aangebracht. Zij stelde voor de 
maximumtermijn te stellen op 150 dagen indien geen bezwaren worden 
ingediend, en op 165 dagen indien wel bezwaren worden ingediend. Bij 
de beoordeling van dit voorstel is evenwel geconcludeerd dat het minder 
gewenst is op deze wijze uit te gaan van twee verschillende maximum-
termijnen. In de onderhavige voorstellen is daarom gekozen voor één 
maximumtermijn voor alle gevallen. Uitgaande van de berekeningen van 
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de commissie, zou deze in maanden uitgedrukt op vijfeneenhalve maand 
moeten worden gesteld. Uit praktisch oogpunt is dit afgerond tot zes 
maanden. De maximumtermijn voor de behandeling van aanvragen wordt 
dus van zeven tot zes maanden teruggebracht. In veel gevallen zal de 
behandeling van aanvragen echter veel sneller kunnen verlopen. 

Ook wat het vergroten van de inspraakmogelijkheden betreft, is 
volgens de bevindingen van de commissie de doelstelling van de wet 
gehaald. Toch heeft dit niet geleid tot een groter gebruik van die 
mogelijkheden. Er werd zelfs een geringe afname geconstateerd van het 
percentage procedures met bezwaar in vergelijking met de toestand 
voordat de wet in werking trad. 

Voor belanghebbenden bleek het soms een probleem te zijn dat zij 
volgens de huidige regeling hun reactie op de aanvraag moeten geven, 
wanneer zij nog niet weten wat de overheid denkt van het voornemen 
van de aanvrager en hoe men denkt door aan de eventuele vergunning te 
verbinden voorschriften het milieu te beschermen. Op het moment dat 
die mening van de overheid wél bekend is in de vorm van een ontwerp-
beschikking met ontwerp-voorschriften, kan slechts worden gereageerd 
door degenen die eerder, door het indienen van bezwaren naar 
aanleiding van de aanvraag, hun recht daartoe als het ware veilig hebben 
gesteld. 

De voorstellen voor verbeteringen van het vergunningensysteem die in 
verschillende kaders zijn gedaan, komen op dit punt grotendeels 
overeen. 

Zowel in het PIM, het actieprogramma DROM als in het eindrapport 
van de commissie is geconcludeerd dat een procedure waarbij na 
bekendmaking van het ontwerp van de beschikking de gelegenheid tot 
inspraak wordt geboden, de meest gewenste is. Daarom is besloten dit 
voorstel over te nemen. De commentaren en adviezen die naar 
aanleiding van de onderhavige voorstellen zijn uitgebracht, ondersteunen 
alle deze keuze. In paragraaf 3.2. zal nader worden ingegaan op de vorm 
die de procedure op grond van dit wetsvoorstel zal krijgen. 

Inmiddels is de regeling van de vergunningprocedure voor de tweede 
maal geëvalueerd. Uit het in augustus 1988 uitgebrachte rapport «Om de 
kwaliteit van de vergunning» van de Evaluatiecommissie Wabm blijkt 
onder meer dat de vergunningprocedure een positieve invloed heeft op 
de kwaliteit van vergunningen. In grote lijnen blijkt de procedure bevre-
digend te worden toegepast. Wel is geconstateerd dat het aantal 
gevallen waarin de wettelijke termijn waarbinnen op een aanvraag beslist 
dient te zijn, wordt overschreden, enigszins toeneemt. Deels wordt dit 
verklaard doordat vergunningverlenende instanties nogal eens nalaten te 
kiezen voor een verlengde procedure in situaties waarin de aard van de 
aanvraag daartoe wel aanleiding geeft. Wanneer het maken van een 
goede vergunning meer tijd vergt dan voorzien, blijkt aan het belang van 
een goede vergunning in het algemeen zwaarder te worden gehecht dan 
aan de wettelijke termijn. De conclusies van de Evaluatiecommissie 
geven geen reden om de essentiële wijzigingen in de procedure waartoe 
naar aanleiding van de eerste evaluatie werd besloten, te heroverwegen. 
Wel lijkt het zinvol op onderdelen enkele veranderingen aan te brengen, 
gelet op de aanbevelingen van de commissie ter zake. Dit heeft nog niet 
zijn beslag gekregen in het wetsvoorstel. Zoals in het verslag over de 
werking van de Wabm in de periode 1983-1988 (Kamerstukken II 
1988/89 20 800, hfdst. XI, nr. 4) is aangegeven, zal eerst over de aanbe-
velingen overleg gepleegd worden met de andere overheden en 
betrokken maatschappelijke organisaties, alvorens een beslissing te 
nemen over een wijziging van het wetsvoorstel. Het is de bedoeling 
hierover bij de memorie van antwoord bij dit wetsvoorstel uitsluitsel te 
geven. 
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3.2. Procedure van totstandkoming 

Zoals hiervoor gezegd zijn in de thans voorgestelde regeling de 
ervaringen verwerkt die zijn opgedaan met de vergunningprocedure op 
grond van de nu geldende regeling, zoals die in de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne is neergelegd. In plaats van de huidige drie 
hoofdvarianten (korte procedure met inspraak over aanvraag en ontwerp-
beschikking tezamen, normale procedure en procedure met verlengde 
termijn) bevat het onderhavige voorstel nog slechts twee varianten: een 
normale procedure en een procedure met verlengde termijn. 

In dit wetsvoorstel is getracht waar mogelijk een verdere bekorting van 
de proceduretijd te bewerkstelligen, zonder daarbij wezenlijk afbreuk te 
doen aan de inspraakmogelijkheden. De procedure voor het tot stand 
komen van een beschikking naar aanleiding van een aanvraag om een 
vergunning of een ontheffing, verloopt op grond van de onderhavige 
voorstellen als volgt (zie hoofdstuk 4, afdeling 2). 

Zodra een aanvraag om een vergunning bij het bevoegde gezag is 
ingediend, wordt de datum van ontvangst van die aanvraag daarop 
aangetekend en wordt de aanvrager een bewijs toegezonden waarop die 
datum is vermeld. Het bevoegd gezag moet binnen twee maanden na de 
ontvangst van de aanvraag beoordelen of de aanvrager alle vereiste 
gegevens heeft verstrekt. De huidige wet gaf hiervoor een termijn van 
een maand. Deze is verlengd omdat gebleken is dat een maand in 
bepaalde gevallen te kort is om na te gaan of alle gegevens zijn verstrekt. 

Zijn niet alle gegevens verstrekt, dan kan de aanvrager niet-ontvan-
kelijk worden verklaard. Het bevoegd gezag kan echter - ook weer 
binnen die twee maanden - de aanvrager mededelen dat de aanvraag, 
hoewel de gegevens onvolledig zijn, toch verder zal worden behandeld. 
Dat kan alleen gebeuren als gegevens ontbreken die niet essentieel zijn 
voor de beoordeling van de vraag of de vergunning al dan niet kan 
worden gegeven. In dat geval kan het bevoegd gezag verzoeken die 
gegevens alsnog te leveren, waarbij het een termijn kan stellen. Worden 
de gevraagde gegevens niet binnen die termijn verstrekt, dan kan alsnog 
niet-ontvankelijkverklaring volgen. Deze constructie biedt de 
mogelijkheid een aanvraag reeds in behandeling te nemen als de belang-
rijkste gegevens betreffende de gevolgen voor het milieu van de voorge-
nomen activiteit beschikbaar zijn. Bekendmaking van de aanvraag is 
mogelijk maar niet verplicht (met uitzondering van de gevallen bedoeld in 
artikel 40g en 40t). Wel wordt de betrokken overheidsorganen een 
exemplaar van de aanvraag gezonden. 

Zo spoedig mogelijk stelt het bevoegd gezag het ontwerp van de 
beschikking op. Uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst van de 
aanvraag zendt het een exemplaar daarvan aan de aanvrager en aan de 
betrokken overheidsorganen. Uiterlijk twee weken na die toezending 
volgt bekendmaking van het ontwerp van de beschikking. In het 
wetsvoorstel is bepaald hoe die bekendmaking in ieder geval moet 
geschieden. Daarvoor is aangesloten bij de regeling voor de bekend-
making van de aanvraag in de huidige Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne. De adviseurs worden in staat gesteld over de ontwerp-
beschikking advies uit te brengen. 

Gedurende een maand na de terinzagelegging van het ontwerp van de 
beschikking kan een ieder bezwaren inbrengen tegen dat ontwerp. In 
dezelfde periode bestaat de gelegenheid mondeling bezwaar in te 
dienen. Daarbij kan men zich dus baseren op het ontwerp van de 
beschikking. Dit is een afwijking van de huidige regeling, volgens welke 
de openbare zitting reeds wordt gehouden voordat het ontwerp van de 
beschikking bekend is gemaakt. Er is van afgezien voor te schrijven dat 
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altijd een openbare zitting wordt georganiseerd. Gaat de huidige wet er 
van uit dat een openbare zitting in beginsel plaatsvindt en dat daar 
slechts van wordt afgezien als het bevoegd gezag van mening is dat er 
geen behoefte aan is, de voorgestelde regeling vormt daarvan het 
spiegelbeeld. 

Zo spoedig mogelijk na afloop van de termijn voor het inbrengen van 
bezwaren wordt de beschikking gegeven. Dit moet uiterlijk zes maanden 
na de datum van ontvangst van de aanvraag gebeuren. 

Een verkorting van de maximumtermijn ten opzichte van de huidige 
wet is, naar uit onderzoek naar de wijze waarop de wet is toegepast is 
gebleken, bij de toepassing van de in het onderhavige voorstel neerge-
legde procedure in het merendeel van de gevallen haalbaar. Op grond 
van dezelfde onderzoeksgegevens over de uitvoering van de huidige wet 
acht ik een verdergaande verkorting van de maximumtermijn niet reëel. 
Dit neemt uiteraard niet weg dat de behandeling van aanvragen zo snel 
mogelijk moet geschieden en dat er naar moet worden gestreefd in die 
gevallen waarin dat mogelijk is de behandeling in minder dan zes 
maanden af te ronden. 

Voor wat betreft de termijnen is een uitzondering gemaakt voor de 
behandeling van aanvragen die een zeer ingewikkeld of omstreden 
onderwerp betreffen. Daarbij kan gedacht worden aan technisch 
ingewikkelde zaken, maar ook aan gevallen die uit bestuurlijk of juridisch 
oogpunt bezien ingewikkeld of omstreden zijn. In een dergelijk geval kan 
het bevoegd gezag, na overleg met de aanvrager, bij een met redenen 
omkleed besluit bepalen dat een langere termijn geldt. De beslissing tot 
verlenging van de termijn moet binnen twee maanden na de datum van 
ontvangst van de aanvraag worden genomen. De indiening van de 
aanvraag wordt in zo'n geval bekend gemaakt. Bij de bekendmaking 
wordt vermeld dat de termijn verlengd is. Behalve de termijn voor het 
geven van de beschikking kan het bevoegd gezag bij zijn beslissing tot 
verlenging ook de termijn verlengen, waarbinnen het ontwerp van de 
beschikking moet worden toegezonden aan de aanvrager. 

Als de beschikking tot stand is gekomen, wordt deze toegezonden aan 
de aanvrager. Bij de normale procedure dient dit te geschieden binnen 
zes maanden na ontvangst van de aanvraag. 

Binnen veertien dagen wordt de beschikking vervolgens bekend 
gemaakt. Voor deze bekendmaking gelden weer dezelfde regels als die 
welke gelden voor de bekendmaking van het ontwerp van de 
beschikking. 

Wordt de termijn van zes maanden voor het geven van de beschikking 
overschreden - of in geval van een procedure met verlengde termijn de 
daarvoor vastgestelde termijn - dan staat volgens artikel 43 beroep open 
op de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. 

De verplichting die de huidige regeling kent in de Staatscourant 
kennisgeving te doen van overschrijding, is in de onderhavige voorstellen 
vervallen. Wel is voor het bevoegd gezag de verplichting gesteld jaarlijks 
verslag uit te brengen aan het vertegenwoordigend lichaam over het 
beleid met betrekking tot het verlenen van vergunningen en de 
handhaving van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (artikel 77). 
Het dient daarbij in elk geval melding te maken van eventuele termijn-
overschrijdingen. Verwacht wordt dat hiervan meer dan van de 
verplichting tot kennisgeving in de Staatscourant een prikkel zal uitgaan 
tot het nemen van maatregelen tot verbetering. 
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3.3. Procedure voor wijziging en intrekking 

De op basis van een vergunning of ontheffing toegestane aktiviteit kan 
in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig zijn. 

Als het daarbij gaat om een verandering die gunstig is voor het milieu, 
of om een verandering die geen gevolgen heeft voor het milieu, kan met 
een melding worden volstaan. Die melding moet een maand voordat de 
verandering wordt verwezenlijkt schriftelijk worden gedaan aan het 
bevoegd gezag (artikel 24). 

In andere gevallen zal het soms nodig zijn een geheel nieuwe 
vergunning aan te vragen (revisievergunning, zie paragraaf 2.2.2.); 
meestal zal echter een wijziging van de beschikking aan de orde zijn. 

Als de wijziging of intrekking van de beschikking wordt gevraagd door 
de houder van de vergunning is doorgaans de procedure zoals die 
hierboven is beschreven, in paragraaf 3.2. van toepassing. 

Voor wijziging of intrekking anders dan op aanvraag (bijvoorbeeld op 
verzoek van een derde of ambtshalve) geldt een iets andere procedure 
(zie hoofdstuk 4, afdeling 3). Deze procedure is vergeleken met de 
huidige regeling eenvoudiger opgezet naar aanleiding van een desbe-
treffend verzoek van het IPO-Milieu. De maximumtermijn voor het geven 
van de beschikking kan daardoor, net als bij de maximumtermijn voor 
beschikkingen op aanvraag is gebeurd, met een maand worden bekort. 
Van vijf is deze termijn nu teruggebracht tot vier maanden. De procedure 
bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt het voorlopig voornemen 
tot wijziging ter kennis gebracht van degene tot wie de beschikking zal 
zijn gericht, alsmede van de betrokken overheidsorganen en (in 
voorkomend geval) de verzoeker. Deze worden in de gelegenheid gesteld 
opmerkingen te maken. Indien het bevoegd gezag reeds naar aanleiding 
van die bezwaren van het voornemen afziet, kan het een eindbeslissing 
nemen. Besluit het bevoegd gezag om het voornemen - eventueel 
gewijzigd naar aanleiding van de bezwaren - te handhaven, dan volgt de 
tweede fase, waarin bekendmaking van het voornemen plaatsvindt en de 
gelegenheid wordt geboden aan buitenstaanders om bezwaren te maken. 
Daarna volgt de eindbeslissing, zoals gezegd binnen vier maanden, die 
uiteraard ook kan inhouden dat alsnog van het voornemen wordt 
afgezien. 

4. HANDHAVING 

4 . 1 . Handhaving als schakel in de reguleringsketen 

Naast het hoofdstuk Vergunningen en algemene regels voor inrich-
tingen wordt in dit wetsvoorstel nog een ander nieuw hoofdstuk in de 
Wabm geïntroduceerd: het hoofdstuk Handhaving (hoofdstuk 7). Dit 
houdt in de eerste plaats verband met het gegeven dat opname van de 
regeling voor vergunningen en algemene regels ook het overbrengen van 
de daarmee verband houdende handhavingsbepalingen van de 
bijzondere wetten naar de Wabm nodig maakt. In de tweede plaats zijn 
de handhavingsbepalingen voor de milieuwetgeving verbeterd en zoveel 
mogelijk geüniformeerd. Verbetering van het handhavingsinstrumen-
tarium is één van de voorwaarden voor een doeltreffende werking van de 
reguleringsketen (zie ook paragraaf 1.3.3). 

Sinds het einde van de jaren zeventig is het besef gegroeid dat de 
handhaving als schakel in de reguleringsketen aanzienlijke verbetering 
behoeft. Zo is in het PIM geconstateerd dat de handhavingsaspecten 
meer in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid dienen te 
worden geïntegreerd. Voorts is in het kader van het PIM besloten een 
hoofdstuk Handhaving in de Wabm op te nemen, waarin de handha-
vingsbepalingen van de milieuregelgeving een plaats krijgen. 
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Het actieprogramma DROM sluit daarop aan waar het stelt dat «het 
reeds ingezette streven naar harmonisering van zowel de strafrechtelijke 
als de bestuursrechtelijke handhavingsbepalingen zal worden 
doorgezet». 

Van alle rapporten en publikaties die verder hebben bijgedragen tot 
het besef dat versterking van de handhavingsschakel nodig is, wordt in 
dit kader nog gewezen op het rapport van de Uniser-commissie (een 
onderzoek naar de bestuurlijke aspecten van de uitvoering van de milieu-
en andere relevante wetgeving bij Drisolco, EMK en Uniser, commissie 
Hellinga, 14 september 1983). 

Sinds het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1985-1989 
wordt de intensivering en meer systematische toepassing van de 
handhaving van de milieuwetgeving als een belangrijke prioriteit van het 
milieubeleid aangemerkt. Voor de intensivering van de handhaving op het 
gebied van chemisch afval is een Meerjarig Intensiveringsprogramma 
wetgeving chemisch afval (MIP) opgezet, waartoe ook een aantal onder-
zoeksprojecten behoort. Voor de meer algemene, niet specifiek op 
chemisch afval gerichte handhaving is een algemeen handhavingsonder-
zoeksprogramma (HOP) opgezet. In het in oktober 1988 aan de Staten-
Generaal aangeboden Derde Voortgangsbericht Handhaving (Kamer-
stukken II 1988/89, 20 800, hfdst. XI, nr. 34) is een beeld gegeven van 
de stand van zaken en de vorderingen die gemaakt worden. 

Achtergrond van al deze activiteiten en beleidsvoornemens ten aanzien 
van de handhaving is de onderkenning van belangrijke knelpunten op dit 
gebied, zoals: 

- vergunningplichtige activiteiten, waaronder activiteiten met inrich-
tingen, worden vaak uitgevoerd zonder vergunning; 

- tegen het ontbreken van de vereiste vergunningen of het niet 
naleven van voorschriften of regels wordt onvoldoende opgetreden; 
soms wordt een en ander openlijk gedoogd; 

- vergunningplichtige activiteiten waarvoor wel een vergunning is 
afgegeven veranderen snel, maar de benodigde aanpassingen van de 
vergunningen blijven achterwege; 

- het bevoegde gezag onderneemt in het algemeen te weinig handha-
vingsactiviteiten; 

- wanneer het bevoegde gezag een handhavingsactiviteit onderneemt 
leidt dit vaak niet of niet snel genoeg tot het gewenste resultaat; 

- de organisatie van de handhaving (de besluitvorming bij en het in 
samenhang optreden van bevoegde instanties op bestuursrechtelijk en 
strafrechtelijk gebied) functioneert vaak stroef. 

Het negatieve resultaat van deze knelpunten is groot: al gauw ontstaat 
een beeld van een ondoelmatig werkend overheidsapparaat dat wel 
regels en voorschriften afschiet op de maatschappij maar zich 
vervolgens niet meer of slechts in geringe mate bezig houdt met de 
effectuering daarvan. De mate waarin door middel van regulering 
gedragsbeïnvloeding ten gunste van het milieu kan plaatsvinden wordt 
daardoor verkleind. 

Voor de genoemde knelpunten bestaan vele, uiteenlopende oorzaken. 
Deze oorzaken hangen deels samen met de juridische basis van de 
handhaving, die in hoofdzaak wordt gevormd door de milieuwetten 
tezamen met de Provinciewet, de gemeentewet, het Wetboek van Straf-
recht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvor-
dering. Enkele van deze oorzaken zijn: 

- de sectorgewijze opbouw van het stelsel van milieuwetgeving (zie 
ook paragraaf 1.2.). Ook op het gebied van de handhaving zijn de milieu-
wetten veelal onnodige verschillen gaan vertonen als gevolg van het in 
de tijd gefaseerd tot stand komen van de sectorgewijs opgebouwde 
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milieuwetgeving waarbij telkenmale aangesloten werd bij de op dat 
moment bestaande inzichten. Dit heeft er toe geleid dat het voor 
bedrijven en voor de met handhaving belaste instanties vaak uiterst 
moeilijk is een duidelijk overzicht te verkrijgen van de regels waaraan 
moet worden voldaan. Het feit dat de wetten onderling verschillen qua 
systematiek en invalshoek versterkt dit nog. De handhaafbaarheid van de 
huidige milieuregelgeving is dan ook zeker voor verbetering vatbaar. In 
de hoofdstukken 1 en 2 van deze toelichting is aangegeven dat het 
onderhavige wetsvoorstel in dit opzicht op verschillende punten een 
bijdrage kan leveren; 

- ontoereikendheid van de handhavingsmiddelen. Voor zowel de 
bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke middelen geldt in het algemeen 
dat de instanties die daarvan willen gebruikmaken, moeten voldoen aan 
strenge procedurele eisen (inclusief bewijslast). Bovendien zijn er voor 
degenen tegen wie actie ondernomen wordt, vaak ruime mogelijkheden 
om de realisering van de handhaving - soms langdurig - te vertragen. Dit 
gegeven schrikt de tot handhaving bevoegde instanties dikwijls af. Voor 
bestuurders wordt dit nog versterkt door de economische, financiële of 
politieke risico's die met de daadwerkelijke hantering van handhavings-
bevoegdheden gemoeid zijn. 

Voorts worden de beschikbare middelen als ontoereikend ervaren als 
bijvoorbeeld niet of onvoldoende duidelijk is wanneer men een bepaald 
middel kan toepassen, of een middel dat in andere milieuwetten wel 
voorkomt, ontbreekt. Zo kunnen gedeputeerde staten in de huidige 
situatie de vergunning intrekken van een bedrijf dat beschikt over een 
vergunning op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging maar dat 
de daarin gestelde voorschriften niet naleeft. Als datzelfde bedrijf 
evenwel de voorschriften van de hinderwetvergunning overtreedt, kunnen 
gedeputeerde staten overgaan tot sluiting van de inrichting of tot het 
opleggen van een dwangsom. 

Voor wat betreft de bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden lost 
het onderhavige wetsvoorstel een deel van deze problemen op doordat 
de in het hoofdstuk Handhaving samengebrachte bepalingen voor het 
grootste deel van de milieuwetgeving één algemeen geldend pakket van 
handhavingsmiddelen en bevoegdheden zullen vormen; 

- een vaak weinig doelmatige toedeling van handhavingsbevoegd-
heden aan diverse overheidsinstanties, gebaseerd op verschillende 
wetten. 

Hierdoor ontstaan problemen bij het organiseren van een consistent en 
slagvaardig handhavingsbeleid. De strafrechtelijke organisatie van de 
handhaving betreft de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke 
macht en ambtenaren van het rijk, provincies, gemeenten en water-
schappen waaraan opsporingsbevoegdheid ten aanzien van milieude-
licten is toegekend. Ook op het terrein van de bestuursrechtelijke organi-
satie van de handhaving is sprake van een versnippering van bevoegd-
heden over een groot aantal overheidsinstanties. Per milieuwet worden 
de bestuursorganen aangewezen die belast zijn met het toezicht op de 
naleving van de bij of krachtens die wet gestelde regels. Zo zijn in de 
huidige praktijk vaak diverse instanties verantwoordelijk voor het toezicht 
op de naleving van alle milieuvoorschriften die aan één bedrijf zijn 
opgelegd. Dit is niet alleen lastig voor het bedrijf, maar het komt ook een 
effectieve handhaving niet ten goede. 

Gelet op het bovenstaande is coördinatie tussen de verschillende tot 
handhaving bevoegde instanties vereist, maar het blijkt in de praktijk 
dikwijls moeilijk om hieraan gestalte te geven. Wel kan worden vermeld 
dat in de meeste provincies coördinatie-commissies bestaan zoals het 
Provinciaal Milieu-Overleg (PMO) of de Provinciale coördinatie-
commissie chemisch afval (PCC), mede met het oog op het bereiken van 
afstemming tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsin-
stanties. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 087, nr. 3 54 



Wanneer verdere voortgang wordt geboekt met de integratie van 
instrumenten van regulering, worden ook de mogelijkheden voor een 
meer doelmatige toedeling van bestuursrechtelijke handhavingsbevoegd-
heden vergroot. Wanneer een inrichting bijvoorbeeld nog maar één 
milieuvergunning nodig heeft, zal ook de zorg voor de bestuursrechtelijke 
handhaving gemakkelijker kunnen worden opgedragen aan één instantie. 
Die instantie kan dan ook bevorderen dat het toezicht, voor zover dit 
geschiedt door ambtenaren van verschillende overheidsorganen, gecoör-
dineerd wordt met behulp van werkafspraken e.d. 

Niet alle knelpunten in de handhaving zijn echter terug te voeren op de 
juridische basis. Het verschaffen van voldoende middelen voor een effec-
tieve handhaving valt immers slechts ten dele binnen het bereik van de 
wetgever: hij kan daartoe vooral voorwaarden scheppen of wettelijke 
belemmeringen wegnemen. Andere instrumenten dan regelgeving zullen 
waar mogelijk moeten worden ingezet om bijvoorbeeld financiële 
knelpunten en capaciteitsproblemen bij de bevoegde instanties weg te 
nemen. Ook een verbeterde milieuzorg in bedrijven is belangrijk, onder 
meer omdat hiermee de handhavingslasten voor het bevoegd gezag 
kunnen worden gereduceerd. 

Om de werking van de reguleringsketen te versterken zullen de 
hierboven gesignaleerde knelpunten in de handhaving moeten worden 
aangepakt. Voor zover de oorzaken van die knelpunten zijn te vinden in 
de juridische basis biedt dit wetsvoorstel, in het bijzonder het hoofdstuk 
Handhaving, een belangrijke aanzet tot verbetering. Niettemin is het, 
gelet op de geschetste problematiek, noodzakelijk binnen afzienbare tijd 
te bezien hoe het handhavingsinstrumentarium verder kan worden 
verbeterd. Daarbij zullen dan ook de ervaringen die zijn opgedaan in het 
kader van het HOP en het MIP worden betrokken. Tijdens de behandeling 
van dit wetsvoorstel zal het parlement nader worden bericht over de 
uitvoering van het voornemen tot verdere verbetering van de handhaving 
en de rol die de regelgeving daarbij speelt. 

4.2. Het voorgestelde hoofdstuk Handhaving 

In het voorgestelde hoofdstuk Handhaving is, zoals gezegd, een aantal 
in de verschillende milieuwetten voorkomende handhavingsbepalingen 
gebundeld en deels vereenvoudigd en aangevuld. Zoals het hoofdstuk 
Procedures voor vergunningen en ontheffingen van toepassing is op de 
totstandkoming van beschikkingen op grond van diverse aangegeven 
wetten, zo zal het hoofdstuk Handhaving van toepassing zijn op de 
handhaving van het bij of krachtens diverse milieuwetten bepaalde. 
Behalve voor de Wabm gelden de handhavingsbepalingen namelijk 
grotendeels ook voor de bestuursrechtelijke handhaving van de Mijnwet 
1903, de Kernenergiewet, de Afvalstoffenwet, de Wet geluidhinder, de 
Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren, de Wet verontreiniging zeewater, de Wet chemische afval-
stoffen, de Interimwet bodemsanering, de Wet milieugevaarlijke stoffen 
en de Wet bodembescherming. 

Belangrijke elementen die regeling vinden in het hoofdstuk 
Handhaving, zijn: 

- toedeling van de zorg voor de bestuurlijke handhaving van de voor 
een vergunningplichtige inrichting geldende regels (ingevolge de Wabm 
en enkele andere wetten) aan het bevoegd gezag voor de vergunningver-
lening; in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt een verge-
lijkbare regeling getroffen ten aanzien van de bestuurlijke handhaving 
van de ingevolge die wet voor het lozen op het oppervlaktewater 
geldende regels; 
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- toedeling van de zorg voor de bestuurlijke handhaving van de voor 
een niet-vergunningplichtige inrichting geldende regels (ingevolge de 
Wabm en enkele andere wetten) aan het overheidsorgaan waaraan de 
melding (artikel 38a, tweede lid) wordt gedaan; in de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren wordt een vergelijkbare regeling getroffen; 

- de verantwoordelijkheid voor de registratie van gegevens over een 
inrichting, die van belang zijn uit oogpunt van handhaving; 

- de verantwoordelijkheid voor de behandeling van klachten over de 
naleving van voor een inrichting geldende regels; 

- regeling van overleg op provinciaal niveau en de opdracht tot het 
instellen van een overlegorgaan in verband met de coördinatie van 
handhavingsactiviteiten; 

- opdracht tot aanwijzing van met het toezicht belaste ambtenaren; 
- regeling van de bevoegdheden van die ambtenaren; 
- regeling van de mogelijkheid dat in gevallen waarin geen ander 

overheidsorgaan bevoegd is, de ministervan VROM, dan wel een andere 
betrokken minister bestuursdwang toepast; 

- de bepaling dat bestuursdwang ook kan inhouden dat een inrichting 
wordt gesloten; 

- de mogelijkheid van het vaststellen van een dwangsom; 
- de mogelijkheid tot intrekking van een vergunning of een ontheffing; 
- (aanvullende) verbodsbepalingen; 
- strafbaarstelling van gedragingen die in strijd zijn met bij of 

krachtens de Wabm vastgestelde bepalingen. 

Deze inhoud van het hoofdstuk Handhaving betekent dat de bestuurs-
rechtelijke sancties op het overtreden van normen, behalve de bestuurs-
dwang op grond van de gemeentewet en de Provinciewet, en de 
bevoegdheid om deze toe te passen, uit de bijzondere milieuwetten 
worden gelicht en opgenomen in de Wabm. Voor zover op het moment 
van inwerkingtreding van dit hoofdstuk de Wabm reeds bepalingen 
inzake handhaving bevat - als gevolg van een voorafgaande uitbreiding 
met een regeling van de dwangsom (hoofdstuk 6B) - , komen deze te 
vervallen. 

Strafrechtelijke sancties blijven ook met het onderhavige wetsvoorstel 
in het algemeen te vinden in de Wet op de economische delicten (WED), 
voor zover het betreft een overtreding van een bepaling in de bedrijfs-
economische sfeer. Betreft het een overtreding van een bepaling die 
plaatsvindt in de particuliere sector (bijvoorbeeld huishoudens) dan zal in 
het algemeen de strafbepaling in de bijzondere wet zijn te vinden. Ook in 
het Wetboek van Strafrecht zijn enkele voor het milieu belangrijke straf-
bepalingen opgenomen. 

Met de toedeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van de regels die voor een inrichting gelden, aan één 
overheidsorgaan wordt niet alleen beoogd de doelmatigheid van de 
handhaving te verbeteren, maar wordt tevens duidelijkheid geschapen 
over de vraag wie verantwoordelijk is voor de handhaving van met name 
algemene regels. In de huidige situatie ontbreekt die duidelijkheid nogal 
eens, met als gevolg dat in geval van overtredingen niet altijd kan 
worden opgetreden wanneer dat nodig is. 

Deze toedeling van verantwoordelijkheid brengt niet automatisch mee 
dat het desbetreffende overheidsorgaan altijd zelf alle handhavingsactivi-
teiten dient te verrichten. Soms zal het namelijk doelmatiger kunnen zijn 
om het houden van toezicht op de naleving van bepaalde regels te laten 
verrichten door een andere instantie, die daartoe in staat is, bijvoorbeeld 
omdat zij beschikt over specifieke deskundigheid. In dit verband behoeft 
niet alleen te worden gedacht aan ambtelijke diensten. Ook private 
instellingen kunnen bij het toezicht een nuttige rol vervullen, met name 
op het vlak van keuringen. Daarnaast hebben daartoe aangewezen 
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ambtenaren een algemene toezichthoudende taak, zoals bijvoorbeeld de 
regionale inspecteur voor de milieuhygiëne. Het voor de handhaving 
verantwoordelijke overheidsorgaan heeft echter wel tot taak om te 
waken over de doelmatigheid van toezichtsactiviteiten en - voor zover 
nodig - te zorgen voor een afstemming daarvan, mede in het belang van 
de betrokken bedrijven. Sinds enkele jaren wordt aan de afstemming van 
toezichtstaken in toenemende mate in de praktijk aandacht geschonken. 
Milieuprogrammering blijkt in dit verband een nuttige rol te spelen. Voor 
een goede gang van zaken is het noodzakelijk dat de toezichthoudende 
instanties hun bevindingen rapporteren aan het voor de handhaving 
verantwoordelijke overheidsorgaan. Alleen dit orgaan beschikt over de 
bevoegdheid om, in geval van een overtreding, bestuursrechtelijke 
sancties toe te passen. Of en, zo ja, in hoeverre toezichthouders de 
bevoegdheid dienen te krijgen om administratieve boetes te kunnen 
opleggen, is op dit moment nog in studie. 

In de praktijk blijkt een behoefte te bestaan aan een afstemming van 
bestuursrechtelijke handhavingstaken onderling en in relatie met straf-
rechtelijke taken. Daartoe zijn er in de meeste provincies één of meer 
overlegorganen gevormd, al dan niet op wettelijke basis. Het college van 
gedeputeerde staten vervult daarbij een coördinerende rol. In het 
wetsvoorstel wordt bij deze ontwikkeling aangesloten. De desbetreffende 
bepaling (artikel 64) legt de verantwoordelijkheid voor het functioneren 
van het handhavingsoverleg bij gedeputeerde staten, maar laat overigens 
de opzet en werking ervan over aan het provinciaal bestuur. Dit betekent 
onder meer dat gedeputeerde staten vrij zijn om te kiezen voor één 
provinciaal overlegorgaan of voor een aantal regionale overlegorganen. 

Ten aanzien van het toepassen van bestuursdwang wordt nog het 
volgende opgemerkt. Onder bestuursdwang wordt verstaan de 
bevoegdheid van een overheidsorgaan om op kosten van de overtreder 
daadwerkelijk een door overtreding van voorschriften ontstane illegale 
situatie op te heffen. Er wordt wel gesteld dat het recht van bestuurs-
dwang de overheid «van nature» toekomt. Wat hiervan ook zij, deze 
bevoegdheid is veelal in expliciete wetsbepalingen aan een overheids-
orgaan toegekend. Voor gemeenten en provincies is zij in algemene zin 
geregeld in de gemeentewet onderscheidenlijk de Provinciewet. Een 
algemene toekenning van bedoelde bevoegdheid aan waterschappen 
bestaat niet. Het is de bedoeling dat dit zijn beslag krijgt in de Water-
schapswet waarvan het ontwerp thans bij de Tweede Kamer aanhangig 
is. Wat betreft de regeling voor gemeenten is in het wetsvoorstel Nieuwe 
bepalingen met betrekking tot gemeenten (Kamerstukken II 1985/86, 
19 403, nrs. 1-3) een samenhangende regeling voorgesteld, die zowel 
betrekking heeft op de «autonome» taakbehartiging als op 
«medebewind». Daarbij is voor een aantal in de praktijk gebleken 
knelpunten een oplossing gezocht. 

Naast de bestaande en beoogde algemene regeling van de 
bevoegdheid tot het uitoefenen van bestuursdwang in de Provinciewet en 
de gemeentewet kennen bijzondere wetten die bij de onderhavige 
voorstellen betrokken zijn, soms een specifieke regeling (zoals de 
«sluiting» in onder meer de Hinderwet). Overwogen is dat deze speci-
fieke regelingen naast de algemene regelingen voor bestuursdwang niet 
strikt nodig zijn. In dit wetsvoorstel is dan ook geen afzonderlijke regeling 
voor sluiting opgenomen. Bestuursdwang omvat in ieder geval de hande-
lingen die genoemd zijn in artikel 152 van de gemeentewet, 116 van de 
Provinciewet en 68 van deze wet. Om zeker te zijn dat het een inrichting 
geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen of doen stellen hieronder 
valt, wordt dit met zoveel woorden aangegeven (artikel 69). 

De rijksoverheid heeft geen uit een wetsbepaling blijkende algemene 
bevoegdheid tot het uitoefenen van bestuursdwang. Dit is aanleiding 
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geweest in de onderhavige voorstellen voor gevallen waarin geen ander 
overheidsorgaan daartoe bevoegd is, een bevoegdheid tot het toepassen 
van bestuursdwang voor de minister van VROM, dan wel een andere 
betrokken minister, op te nemen. In het tegelijkertijd aangeboden 
wetsvoorstel tot regeling van de dwangsom in de Wabm is een dergelijke 
bepaling overigens ook opgenomen. 

Een bestuursrechtelijk middel bij niet-naleving van de wettelijke 
voorschriften is voorts de intrekking van een vergunning of een 
ontheffing. Hiertoe kan volgens het onderhavige voorstel worden 
overgegaan indien niet overeenkomstig die vergunning of ontheffing is of 
wordt gehandeld, dan wel indien aan de vergunning of ontheffing 
verbonden voorschriften of voor de houder van de vergunning of 
ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet worden nageleefd. 
Een vergunning of ontheffing die betrekking heeft op het verwijderen van 
chemische afvalstoffen of afgewerkte olie, kan, voor zover zij dat verwij-
deren betreft, tevens worden ingetrokken, indien op grond van de Wet 
chemische afvalstoffen voor de houder geldende voorschriften niet 
worden nageleefd. De vraag zou kunnen rijzen in hoeverre door het 
intrekken van een vergunning of een ontheffing bereikt wordt dat aan het 
in strijd met de wet belasten van het milieu een einde komt. Immers, 
door het nemen van juridische maatregelen op zichzelf maakt de 
overheid geen einde aan de desbetreffende overtreding van de milieu-
wetgeving. 

Intrekking zal dan ook in de regel gepaard gaan met of gevolgd 
worden door het toepassen van bestuursdwang, waarbij zoals gezegd 
ook het sluiten van de inrichting tot de mogelijkheden behoort. Aldus 
beschouwd is intrekking een voorbeeld van een juridische tussenstap, die 
in feite de bedrijfsvoering en alles wat onderwerp van de vergunning of 
de algemene regels is, verbiedt. 

Intrekking van een vergunning is overigens onder meer ook mogelijk 
wanneer een inrichting ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu 
veroorzaakt, onafhankelijk van de vraag of de voorschriften worden 
nageleefd. Intrekking is in zo'n geval echter geen handhavingsmiddel, 
maar een bijzondere bevoegdheid, die is geregeld in het hoofdstuk 
Vergunningen en algemene regels (artikel 29). 

Het wetsvoorstel bevat, zoals gezegd, ook een regeling van de 
mogelijkheid tot het vaststellen van een dwangsom; deze regeling komt 
overeen met de regeling die in het wetsvoorstel «dwangsom» is 
opgenomen. De bevoegdheid tot het vaststellen van een dwangsom is nu 
alleen opgenomen in de Hinderwet en de Wet bodembescherming. Het 
tot bestuursdwang bevoegd gezag kan volgens het onderhavige voorstel 
een dwangsom vaststellen, indien dat naar zijn oordeel passender is dan 
de toepassing van bestuursdwang en het belang van de bescherming van 
het milieu zich daartegen niet verzet. 

Het bedrag van de dwangsom moet in redelijke verhouding staan tot 
de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de 
dwangsom. Wanneer een dwangsom is vastgesteld, wordt de overtreder 
in de gelegenheid gesteld de betrokken overtreding ongedaan te maken. 

Ten aanzien van het invorderen van een dwangsom is het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. 

Tegen de beslissing tot het toepassen van bestuursdwang, tegen 
intrekking van een vergunning en tegen het opleggen van een dwangsom 
kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State. 
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5. UITVOERINGSASPECTEN 

Verwacht wordt dat het onderhavige wetsvoorstel zal bijdragen aan 
vergroting van het rendement van het milieubeleid. Daarbij moet vooral 
worden gedacht aan de voorstellen betreffende de mogelijkheden tot 
integrale aanpak van de milieuproblematiek, verbetering van de hanteer-
baarheid van het instrumentarium voor alle gebruikers en het scheppen 
van voorwaarden voor een effectieve en efficiëntere handhaving. De 
financiële betekenis hiervan op langere termijn is moeilijk in te schatten. 
In elk geval mag worden verwacht dat structureel een vermindering van 
de uitvoeringslasten zal optreden als gevolg van de integratie van een 
aantal milieuvergunningen, een verhoogde gebruikmaking van de 
mogelijkheid tot het stellen van algemene regels, verbetering van de 
afstemming tussen algemene regels en vergunningen, vereenvoudiging 
van de procedure van vergunningen en ontheffingen en verbetering van 
de mogelijkheden tot handhaving van vergunningen en algemene regels. 

Hiernaast zijn in het wetsvoorstel ook enkele bepalingen opgenomen 
die leiden of kunnen leiden tot nieuwe verplichtingen voor rijk, provincies 
en gemeenten. Daarbij kan met name worden gedacht aan de bepaling 
inzake de instructie-amvb (artikel 39a), de bepalingen inzake de handha-
vingsverplichtingen (artikel 62 en verder) en de bepaling betreffende het 
jaarlijks verslag (artikel 77). 

Instructie-regels zouden voor het tot vergunningverlening bevoegd 
gezag tot extra lasten aanleiding kunnen geven, voor zover het gaat om 
het aanpassen van reeds bestaande vergunningen. Bij de voorbereiding 
van een algemene maatregel van bestuur waarin instructie-regels worden 
gegeven, zal in overleg met het vergunningverlenend bevoegd gezag 
moeten worden nagegaan of dit het geval is en, zo ja, op welke wijze de 
uitvoering van de maatregel het best kan worden ingepast in de 
werkplannen van de betrokken organisaties. Dit is ook nodig om het 
tijdstip te kunnen vaststellen waarop de verplichtingen met betrekking tot 
reeds verleende vergunningen moeten zijn uitgevoerd. 

De opdracht tot handhaving van het bij of krachtens de Wabm of een 
andere betrokken wet bepaalde en de daarmee samenhangende regis-
tratie- en overlegverplichting zijn weliswaar ruim geformuleerd maar 
verschillen niet principieel van het bestaande geheel dat wordt gevormd 
door handhavingstaken in de verschillende milieuwetten. Met het oog op 
een goede uitoefening van de handhavingstaak is het daarbij ook nu 
reeds noodzakelijk overleg te plegen en te beschikken over relevante 
informatie, bijvoorbeeld met betrekking tot inrichtingen, de verleende 
vergunningen, gestelde nadere eisen, uitkomsten van controles, etc. In 
verband hiermee wordt niet verwacht dat de onderhavige voorstellen op 
het punt van de handhaving zullen leiden tot een vergroting van de 
uitgaven op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Bij de in het wetsvoorstel opgenomen verslagplicht gaat het er om dat 
het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en de 
minister van VROM jaarlijks aan respectievelijk de gemeenteraad, provin-
ciale staten en de Staten-Generaal inzicht bieden in het beleid met 
betrekking tot het verlenen van vergunningen en de handhaving van de 
Wabm. Deze verslagplicht, die in het wetsvoorstel is opgenomen op 
aanbeveling van de Adviescommissie evaluatie Wabm, is daarmee in de 
eerste plaats een zaak van de afzonderlijke bestuursniveaus zelf. In de 
relatie vertegenwoordigend orgaan - dagelijks bestuur kan worden 
bepaald hoe het verslag vorm zal krijgen. Wettelijke eisen ten aanzien 
van de inhoud van het verslag zijn beperkt tot een aantal gegevens 
betreffende termijnoverschrijdingen bij vergunningverlening (voor deze 
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overschrijdingen geldt nu een publikatie-verplichting, die in het 
wetsvoorstel vervalt). Denkbaar is dat het verslag tegelijk met de 
jaarlijkse begroting wordt aangeboden, bijvoorbeeld wanneer men er 
voor kiest de gegevens van het verslag te koppelen aan een beschrijving 
van voorgenomen beleidsactiviteiten op het terrein van het milieubeleid. 
Gelet op het bovenstaande mag worden verwacht dat het maken van een 
jaarlijks verslag niet zal leiden tot een substantiële verhoging van de 
bestuurlijke lasten. 

Ten behoeve van de uitvoering van het wetsvoorstel zal een aantal 
uitvoeringsbesluiten moeten worden opgesteld. De belangrijkste daarvan 
zijn het inrichtingenbesluit (artikel 1 en artikel 7) en het vergunningenbe-
sluit (artikel 10). Op dit moment is nog niet duidelijk of deze besluiten 
financiële gevolgen met zich zullen brengen. Dit zal nader moeten 
worden bezien bij de voorbereiding van de bedoelde besluiten. 

Voor het bereiken van de doelstellingen van dit wetsvoorstel is het van 
groot belang dat de betrokken overheidsorganisaties beschikken over de 
financiële middelen die nodig zijn om hun taak naar behoren te vervullen. 
De bestaande knelpunten op dit gebied zijn het grootst bij de 
gemeenten. In opdracht van het ministerie van VROM heeft het Bureau 
Berenschot onderzoek verricht naar de financiële problemen in het 
gemeentelijk milieubeleid (Publikatiereeks Milieubeheer van het minis-
terie van VROM, 1987 nr. 1). Daarbij is vastgesteld dat voor een 
adequate uitvoering van de gemeentelijke milieutaken op grond van 
onder meer de Hinderwet een structureel tekort van minimaal f 50 
miljoen gulden bestaat, de besparende effecten van de invoering van de 
algemene regels krachtens de Hinderwet in acht genomen. Aangezien de 
Hinderwet door middel van dit wetsvoorstel in zijn geheel op zal gaan in 
de Wabm, is een oplossing van deze financiële problematiek zeker ook 
vereist om tot een behoorlijke uitvoering van de voorgestelde regeling te 
kunnen komen. In het bestuursakkoord tussen de minister van VROM en 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is afgesproken dat de 
minister zich zal inspannen om te komen tot een structurele verhoging 
van het tot nu toe voor het gemeentelijk milieubeleid beschikbare 
bedrag, onverlet de bestaande mogelijkheden om door middel van 
verschuiving in de begroting van gemeenten hieraan een bijdrage te 
leveren. In het verlengde van deze afspraak heeft de regering inmiddels 
besloten om met ingang van 1989 jaarlijks een bedrag, dat binnen enkele 
jaren oploopt tot f 48,7 miljoen per jaar, ter beschikking te stellen voor 
de verbetering van de milieu-apparaten op lokaal niveau. Het beschikbare 
bedrag zal gedurende enkele jaren worden verdeeld in de vorm van een 
specifieke uitkering aan gemeenten, dan wel samenwerkende gemeenten 
die voor de uitvoering van milieutaken beschikken over een draagvlak van 
ten minste 70 000 inwoners. Per 1—1 -'95 zal het jaarlijks beschikbare 
bedrag worden toegevoegd aan het Gemeentefonds. Met ingang van 1 
januari 1992 zal het bedrag dat de minister van VROM jaarlijks ter 
beschikking stelt voor de uitvoering van de Wet geluidhinder structureel 
aan het gemeentefonds worden toegevoegd (artikel 61 az). 

De provincies hebben voor hun milieu-apparaten reeds gedurende een 
aantal jaren specifieke uitkeringen gekregen. De uitkeringen worden nu 
gebundeld tot een algemene vergoeding voor de provinciale milieutaken. 
In 1992 zal deze worden overgeheveld naar het Provinciefonds. 
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6. TOETSING VAN HET WETSVOORSTEL AAN DE A A N W I J -
ZINGEN INZAKE TERUGHOUDENDHEID MET REGELGEVING 

I. Algemeen 

6.1. Het wetsvoorstel heeft betrekking op het beleidsterrein van het 
milieubeheer. Het regelt geen nieuwe onderwerpen, maar vervangt ten 
aanzien van een aantal onderwerpen bestaande sectorale regelingen 
door een nieuwe algemene regeling in de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne. In samenhang hiermee worden de in enkele sectorale 
wetten ten aanzien van die onderwerpen te handhaven regelingen gehar-
moniseerd. Voorts brengt het wetsvoorstel wijzigingen aan in de 
regelingen van procedures voor vergunningen en ontheffingen en van 
beroep tegen beschikkingen, zoals deze in de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne zijn opgenomen. In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat de 
voorgestelde wijzigingen van de wetgeving in hoofdzaak voortvloeien uit 
het actieprogramma Deregulering ruimtelijke ordening en milieubeheer, 
het Plan integratie milieubeleid en het advies van de Adviescommissie 
Evaluatie Wabm over de werking van deze wet in de periode 1980-1983. 
Het wetsvoorstel sluit aan bij de ontwikkelingen binnen het milieubeheer 
op het vlak van de integratie van het milieubeleid en de verbetering van 
de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving. Het 
wetsvoorstel zal tevens de uitvoering van internationale regelingen op 
het terrein van het milieubeheer in sommige gevallen kunnen vergemak-
keiijken of versnellen (zie met name de voorgestelde artikelen 38c, 39, 
zevende lid, en 39a, vijfde lid, van hoofdstuk 3 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne). 

6.2. De ten aanzien van de in de Wet algemene bepalingen mi!ieuhy-
giëne te regelen onderwerpen reeds bestaande regelingen zullen bij de 
inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel vervallen. De 
beslissing tot het opstellen van het onderhavige wetsvoorstel is niet 
primair voortgekomen uit tekortkomingen van deze bestaande regelingen 
als zodanig, maar in hoofdzaak uit het feit dat hun veelheid en hun 
onderlinge verscheidenheid de integratie en de doelmatigheid van het 
milieubeheer in de weg staan. 

6.3. De bestaande bevoegdheidsverdeling wordt in beginsel gehand-
haafd. Waar - door het onderling uiteenlopen van de te vervangen 
regelingen - een keuze moest worden gemaakt, is zoveel mogelijk 
gekozen voor de uit het oogpunt van decentralisatie minst bezwaarlijke 
vorm. Dit heeft zich met name voorgedaan bij de vergunningverlening 
voor bepaalde afvalverwijderingsinrichtingen (vervangen van ministeriële 
vergunning door een ministeriële verklaring van geen bezwaar aan het tot 
vergunningverlening bevoegd gezag). Een uitzondering vormt de 
toekenning van de bevoegdheid tot het geven van een aanwijzing ter 
zake van een vergunningaanvraag of een vergunning aan de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, indien dat in het 
algemeen belang geboden is. Een dergelijke bevoegdheid komt nu 
slechts in een enkele sectorale regeling voor. 

I I . De doelstellingen van de regeling 

6.4. De doelstellingen van het wetsvoorstel zijn uiteengezet in 
hoofdstuk 1 en in de paragrafen 2.2. (vergunningen), 2.3. (algemene 
regels), 3.1. (procedures), 4.2. (handhaving). 
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6.5. De werkingssfeer van de voorgestelde regelingen verschilt per 
onderwerp. 

De voorgestelde regeling van de vergunningen en algemene regeis 
heeft betrekking op de regulering van inrichtingen in het belang van de 
bescherming van het milieu door gemeenten, provincies en het Rijk. De 
aanwijzing van de vergunningplichtige inrichtingen en van de overheids-
organen die bevoegd zijn tot vergunningverlening, geschiedt bij 
algemene maatregel van bestuur (artikel 1, derde lid, en artikel 7). 

De voorgestelde regeling van handhaving heeft betrekking op de 
bestuurlijke handhaving van in beginsel alle regels die bij of krachtens de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de sectorale milieuwetten 
zijn gesteld, alsmede van ingevolge die regels opgelegde verplichtingen. 
In hoeverre de algemene regeling van toepassing is op de handhaving 
van regels en verplichtingen ingevolge de sectorale wetten, wordt in die 
wetten zelf bepaald. De voorgestelde regeling bevat tevens enkele straf-
rechtelijke bepalingen met betrekking tot vergunningen en algemene 
regels voor inrichtingen. 

De voorgestelde wijzigingen in de regeling van procedures voor 
vergunningen en ontheffingen brengen geen verandering in de werkings-
sfeer van die regeling. De werkingssfeer van de regeling van beroep 
wordt in die zin gewijzigd, doordat nu zeker wordt gesteld dat tegen alle 
beschikkingen krachtens de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State. 

6.6. In paragraaf 2.2.1. van deze toelichting is reeds aangegeven dat 
de algemene regeling van milieuvergunningen voor inrichtingen een 
nauwe samenhang vertoont met die van de vergunningen voor lozingen 
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de gemeente-
lijke lozingsverordening. Het wetsvoorstel bevat een specifieke 
voorziening voor een afstemming tussen de Wabm-vergunning en de 
WVO-vergunning met betrekking tot inrichtingen waarvoor het college 
van gedeputeerde staten of de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer ingevolge de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne bevoegd gezag is. 

I I I . Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten en de met de 
uitvoering gemoeide bestuurlijke lasten 

6.7. Het wetsvoorstel voorziet in delegatie van regelgeving aan de 
Kroon (algemene maatregelen van bestuur) en soms ook aan de minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ministeriële 
regelingen). 

Algemene regels met betrekking tot niet-vergunningplichtige inrich-
tingen worden op rijksniveau vastgesteld bij algemene maatregel van 
bestuur. Deze richt zich zowel tot de daarbij aangewezen bedrijven als 
tot de daarbij aangewezen overheidsorganen (veelal burgemeester en 
wethouders). De voorgestelde artikelen 38 t/m 38b van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne regelen de reikwijdte van deze 
bevoegdheid en de onderdelen die een dergelijke maatregel in elk geval 
zal moeten bevatten. Algemene regels voor vergunningplichtige inrich-
tingen worden op rijksniveau vastgesteld bij algemene maatregel van 
bestuur. 

In de voorgestelde regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen 
algemene regels die een rechtstreekse werking hebben voor de bij de 
maatregel aangewezen bedrijven (artikel 39) en algemene regels die zich 
uitsluitend richten tot de tot vergunningverlening bevoegde overheidsor-
ganen (artikel 39a). Voor zover ingevolge internationale verplichtingen 
algemene regels met betrekking tot inrichtingen moeten worden vastge-
steld, kan dit bij ministerieel besluit gebeuren (artikel 38c, 39, zevende 
lid, en 39a, vijfde lid). 
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Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zullen regels worden 
gegeven met betrekking tot de wijze waarop aanvragen om vergunning 
moeten geschieden en de daarbij te verstrekken gegevens (artikel 10). 

In aanvulling op de aanwijzing in de wet van de overheidsorganen die 
als adviseur of anderszins bij de totstandkoming van beschikkingen 
moeten worden betrokken, kunnen bij algemene maatregel van bestuur 
andere overheidsorganen als zodanig worden aangewezen (artikel 12). 

6.8. De kenbaarheid van van rijkswege vast te stellen algemene regels 
is gewaarborgd doordat zij steeds in het Staatsblad of de Staatscourant 
zullen worden gepubliceerd. 

6.9. Bij de uitvoering van de in het wetsvoorstel vervatte regelingen 
hebben zowel de gemeenten en de provincies (vergunningen, 
handhaving) als het Rijk (vergunningen, algemene regels, handhaving) 
een taak. 

6.10. Bij de uitvoering van de in het wetsvoorstel vervatte regelingen 
kunnen de volgende bestuursinstrumenten gehanteerd worden: 

- door de rijksoverheid: algemene regels (bij algemene maatregel van 
bestuur of ministerieel besluit), vergunning, verklaring van geen bezwaar 
met betrekking tot afvalverwijderingsinrichtingen, aanwijzing ter zake van 
een vergunning of een vergunningaanvraag, schadevergoeding, bestuurs-
rechtelijke sanctiemiddelen. 

- door de provincies: vergunning, schadevergoeding, bestuursrechte-
lijke sanctiemiddelen. 

- door de gemeenten: vergunning, schadevergoeding, bestuursrechte-
lijke sanctiemiddelen. 

Preventief toezicht op de uitvoering is niet voorzien. 

6.11. Er worden met het wetsvoorstel geen neveneffecten beoogd. 
Niet beoogde neveneffecten worden er evenmin van verwacht. 

6.12-6.14. Met de in het wetsvoorstel vervatte regelingen wordt mede 
beoogd de rechtstreekse en procedurele bestuurlijke lasten, in het 
bijzonder voor gemeenten en provincies, te verminderen. Niet alleen 
zullen minder afzonderlijke vergunningen behoeven te worden verleend 
en gehandhaafd, maar ook zijn de procedurebepalingen dienaangaande -
in overeenstemming met het actieprogramma Deregulering ruimtelijke 
ordening en milieubeheer - vereenvoudigd. Een aanduiding van de 
bestuurlijke lasten is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze memorie. 

IV. Handhaving werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat en 
rechtsbescherming 

6.15. De in het wetsvoorstel vervatte regelingen richten zich deels tot 
overheidsorganen, deels tot bedrijven(inrichtingen) en burgers. De 
handhaving van de bepalingen die voor overheidsorganen gelden, is in 
beginsel overgelaten aan het normale proces van democratische controle 
en bestuurlijk toezicht. De regeling van vergunningen en algemene regels 
voor inrichtingen heeft grotendeels het karakter van een kaderregeling. 
De voorschriften waaraan inrichtingen moeten voldoen, worden in 
hoofdzaak geformuleerd in het kader van de vergunningverlening en de 
vaststelling van algemene maatregelen van bestuur (algemene regels). 
Slechts het verbod om zonder een vergunning een inrichting op te 
richten, in werking te hebben of te veranderen (artikel 6) en het verbod 
om te handelen in strijd met vergunningvoorschriften (artikel 76b) 
hebben het karakter van een wettelijke norm met een rechtstreekse 
werking voor bedrijven en burgers. De handhaving van de bij of 
krachtens de Wabm gestelde regels kan zowel langs bestuursrechtelijke 
als langs strafrechtelijke weg plaatsvinden. 
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De voorwaarden voor handhaafbaarheid van de voor inrichtingen 
geldende regels worden door het wetsvoorstel verbeterd (beperking van 
het aantal afzonderlijke vergunningen, vervanging van sectorale bes!is-
singsgrondslagen voor vergunningen en algemene regels door één 
algemene beslissingsgrondslag, verduidelijking van de verhouding tussen 
vergunningen en algemene regels, uitbreiding van de bestuursrechtelijke 
sanctiemiddelen). Ook de doelmatigheid van de handhaving wordt 
vergroot (één overheidsorgaan per inrichting verantwoordelijk voor de 
bestuurlijke handhaving, provinciale coördinatie van de handhaving van 
het milieurecht). 

6.16. Voorgesteld wordt de in de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne vervatte regeling van de rechtsbescherming (beroep op de 
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State) zo te 
redigeren dat er geen misverstand meer kan ontstaan over de vraag of 
een beschikking op basis van de Wabm vatbaar is voor kroonberoep 
(artikelen 42 t/m 42c). 

6.17. Van het wetsvoorstel worden gunstige gevolgen verwacht voor 
de werklast van het met de handhaving belaste apparaat (zie ook 
paragraaf 6.15.). Dit geldt ook voor het met de geschillenbeslechting 
belaste apparaat. Vooral door de beperking van het aantal vergunningen 
(integratie, vervanging vergunningplicht door algemene regels) zal een 
sterke vermindering van het aantal beschikkingen optreden. 

V. Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling voor 
bedrijfsleven, burgers en non-pro f i t inste l l ingen 

6.18. Het wetsvoorstel zal geen rechtstreekse gevolgen voor de 
sociaal-economische ontwikkeling hebben. Het beoogt in hoofdzaak 
integratie en harmonisatie van reeds bestaande reguleringsbevoegd-
heden en versnelling van vergunningprocedures. Van de beperking van 
het aantal vergunningen (integratie, vervanging vergunningplicht door 
algemene regels) en de vereenvoudiging van procedures mag een 
gunstige invloed op de kosten van bedrijven worden verwacht. 

Wel zullen de op basis van de voorgestelde wet vast te stellen gedele-
geerde regelingen dergelijke gevolgen kunnen hebben. Of dat zo is en 
wat die gevolgen dan zullen zijn, zal - net als dat nu het geval is - afhan-
kelijk zijn van hun inhoud. De procedure van totstandkoming van derge-
lijke maatregelen beoogt mede te waarborgen dat mogelijke effecten als 
hierbedoeld in een vroeg stadium in de beleidsvoorbereiding betrokken 
kunnen worden. 

6.19. Uit de voorgestelde regelingen vloeien voor burgers, non-profit-
instellingen en ondernemingen geen financiële rechten en verplichtingen 
tegenover de overheid voort. Bij de voorbereiding van besluiten op grond 
van artikel 20 van het wetsvoorstel zal bijzondere aandacht worden 
besteed aan de vraag, welke gevolgen de maatregelen hebben voor het 
bedrijfsleven (zie ook toelichting bij artikel 20). 

6.20-6.21. Andere gevolgen voor burgers en ondernemingen zullen, 
afhankelijk van de inhoud daarvan, kunnen voortvloeien uit vergunningen 
en algemene regels. Zie hierover ook ad 6.18. 

VI. Varianten 

Omdat het onderhavige wetsvoorstel in hoofdzaak strekt tot uitvoering 
van reeds eerder uitvoerig uiteengezette voornemens, zijn bij de 
opstelling ervan alleen nog voor een enkel onderdeel varianten 
overwogen. 
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In paragraaf 2.2.1. is reeds uiteengezet waarom niet gekozen is voor 
een zodanige opzet van het stelsel van verg jnningen en algemene regels 
voor inrichtingen, dat dit mede betrekking zal hebben op de bescherming 
van het milieu tegen de nadelige gevolgen van lozingen op het opper-
vlaktewater of de riolering. De tijdens de voorbereiding van het 
wetsvoorstel overwogen variant - overheveling van de vergunningverle-
nende bevoegdheid van de waterkwaliteitsbeheerder naar burgemeester 
en wethouders, gedeputeerde staten of in bepaalde gevallen de minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - is uitein-
delijk verworpen. Bij deze variant zouden er namelijk onvoldoende 
mogelijkheden voor de waterkwaliteitsbeheerder overblijven om zijn 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en een 
doelmatige werking van zuiveringsinstallaties waar te maken. 

Een van de in het rapport «Opties voor toekomstig rioleringsbeheer in 
Nederland» (zie paragraaf 2.2.1.) gedane aanbevelingen om te bekijken 
of de vergunningverlenende bevoegdheid van de waterkwaliteitsbe-
heerder niet vervangen zou kunnen worden door een bevoegdheid tot het 
geven van een verklaring van geen bezwaar aan burgemeester en 
wethouders, gedeputeerde staten of de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, kwam te laat naar voren om nog 
tijdens de voorbereiding van het wetsvoorstel als een variant te kunnen 
worden overwogen. In het lopende onderzoek van de Evaluatiecommissie 
Wabm inzake mogelijkheden tot verdergaande integratie van vergunning-
verlening wordt deze constructie in de beschouwing betrokken. De 
uitkomsten van dit onderzoek zullen tijdens de parlementaire behan-
deling van het wetsvoorstel beschikbaar komen. 

De mogelijkheid van een overheveling van de ministeriële verantwoor-
delijkheid voor de zogenaamde «doelmatigheidstoetsing» van bepaalde 
afvalverwijderingsinrichtingen naar gedeputeerde staten of burgemeester 
en wethouders is als variant voor een verklaring van geen bezwaar van 
de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
overwogen. Uiteindelijk is geconcludeerd dat gezien de bovenprovinciale 
belangen die bij de verwijdering van met name chemische afvalstoffen 
en afgewerkte olie in het geding zijn, het nodig is dat de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voldoende 
mogelijkheden behoudt om beheersend of sturend op te treden met het 
oog op de doelmatige verwijdering van de betrokken afvalstoffen. 

7. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I 

A 

Aan de begripsbepalingen in artikel 1, eerste lid, van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne wordt toegevoegd een omschrijving van het 
begrip «inspecteur». Voorts wordt het artikel uitgebreid met vijf nieuwe 
leden. In het tweede lid wordt aangegeven dat onder «gevolgen voor het 
milieu» mede gevolgen voor het milieu die verband houden met de 
doelmatige verwijdering van afvalstoffen, worden verstaan. Systema-
tische aandacht voor dit type gevolgen is niet alleen een voorwaarde om 
een doelmatig functioneren van het afvalverwijderingssysteem te kunnen 
waarborgen, maar ook noodzakelijk om op grotere schaal tot preventie, 
hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen te komen. Tevens 
wordt voor alle duidelijkheid aangegeven dat de zorg voor de doelmatige 
verwijdering een onderdeel is van de bescherming van het milieu. In het 
vierde lid wordt aan het begrip «inrichting» in dit artikel een feitelijke 
inhoud gegeven door de bepaling dat dit inrichtingen zijn van krachtens 
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het derde lid aangewezen categorieën. Blijkens dit lid worden - overal 
waar elders in de wet over inrichtingen wordt gesproken - uitsluitend die 
inrichtingen bedoeld. 

Wat in het algemeen onder een inrichting moet worden verstaan, 
wordt in de wet niet nader gedefinieerd. Het niet opnemen van een 
definitie van het begrip inrichting heeft twee redenen. 

Met betrekking tot dit begrip wordt beoogd aan te sluiten bij de juris-
prudentie, zoals die zich in de afgelopen jaren ten aanzien van met name 
het begrip inrichting in de Hinderwet heeft ontwikkeld. Daarnaast wordt 
beoogd eventuele nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie niet af te 
snijden. Ingevolge vaste jurisprudentie moet thans onder «inrichting» 
worden verstaan «vrijwel elke door de mens ondernomen bedrijvigheid, 
welke binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht (en 
daarbuiten gevaar, schade of hinder van ernstige aard kan veroorzaken)». 
Eveneens ingevolge constante jurisprudentie behoren bedrijfsonderdelen 
tot één inrichting, indien ze onderling technische, organisatorische en 
functionele bindingen hebben en alle in eikaars onmiddellijke nabijheid 
zijn gevestigd. Een inrichting is in haar geheel hinderwetplichtig, indien 
een onderdeel van de inrichting hinderwetplichtig is. 

Zoals in paragraaf 2.2.1. is gezegd, zal bij de toetsing van een 
aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne ook gelet moeten worden op effecten buiten de inrichting 
in strikte zin. 

Ingevolge dit artikel worden categorieën van inrichtingen aangewezen, 
die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. De 
aanduiding «die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken» 
komt in de plaats van de diverse omschrijvingen die in de verschillende 
milieuwetten zijn opgenomen. Artikel 2, eerste lid, van de Hinderwet 
spreekt van inrichtingen die daarbuiten gevaar, schade of hinder kunnen 
veroorzaken. De Wet inzake de luchtverontreiniging kent categorieën van 
inrichtingen die in belangrijke mate luchtverontreiniging kunnen veroor-
zaken (artikel 19, tweede lid), de Wet geluidhinder spreekt van catego-
rieën van inrichtingen die in een belangrijke mate geluidhinder kunnen 
veroorzaken (artikel 16, eerste lid). Artikel 3 1 , eerste lid, van de Afval-
stoffenwet heeft een functioneel criterium voor de aanwijzing van inrich-
tingen die onder de werkingssfeer van die wet vallen. De Wet chemische 
afvalstoffen gaat thans uit van handelingen met chemische afvalstoffen 
of afgewerkte olie. Al deze soorten inrichtingen, activiteiten en vormen 
van milieubelasting zijn, voor zover zij terug te brengen zijn tot activi-
teiten in of met inrichtingen, begrepen in de aanduiding «inrichtingen, 
die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken». Deze 
omschrijving is gekozen om eenheid van terminologie binnen de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne te bereiken. Dit betekent dat de 
werkingssfeer van de gewijzigde Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne, voor zover het betreft inrichtingen, in beginsel overeenkomt met 
die van de huidige milieuwetgeving, waarbij het nieuwe geheel meer is 
dan de som der oude delen. Het hoofdstuk Milieu-effectrapportage van 
deze wet spreekt eveneens over nadelige gevolgen voor het milieu, zij 
het dat die term in dat hoofdstuk is gekoppeld aan activiteiten - en niet 
zoals in het onderhavige artikel aan inrichtingen - alsmede dat aan die 
term in de begripsbepalingen voor dat hoofdstuk (artikel 41a, eerste lid) 
een concrete inhoud is gegeven. De Raad van de Waterstaat heeft op dit 
punt gewezen. Overigens is ingevolge het derde lid ook het stellen van 
ondergrenzen in capaciteit bij werken mogelijk. 

De tweede volzin van het derde lid van het artikel is - in aanmerking 
genomen het niet opnemen van een definitie van het begrip inrichting -
slechts opgenomen ten einde buiten twijfel te stellen, dat de regeling 
ook van toepassing kan zijn op plaatsen die volgens het spraakgebruik 
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misschien niet zonder meer als inrichting beschouwd worden. De 
opsomming in dit lid is niet limitatief. Ook andere gebruiksdoeleinden zijn 
denkbaar. Vergelijk het bestaande artikel 1, tweede lid, Hinderwet. 

In het vijfde lid wordt aangegeven dat in deze wet en de daarop berus-
tende bepalingen onder inrichting waarin afvalstoffen die van buiten de 
inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd, wordt verstaan een 
inrichting, behorende tot een als zodanig bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorie van inrichtingen. Bij het begrip «verwij-
deren» van afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn kan in 
het onderhavige wetsvoorstel overeenkomstig de huidige afvalstoffen-
wetgeving worden gedacht aan inrichtingsgebonden handelingen als het 
bewaren (inclusief opslaan), bewerken, verwerken, vernietigen, 
verbranden en op of in de bodem brengen van de betrokken afvalstoffen 
om ze daar te laten, alsmede het overladen van de betrokken afval-
stoffen. 

Ter voorkoming van misverstand wordt er op gewezen dat de term 
«doelmatige verwijdering van afvalstoffen» breder is en betrekking heeft 
op alle categorieën van afvalstoffen, ongeacht waar zij ontstaan of 
verwijderd worden. 

In het zesde lid wordt aangegeven wat in deze wet verstaan wordt 
onder «chemische afvalstoffen» en «afgewerkte olie». 

B 

Uit systematisch oogpunt is het wenselijk het bestaande hoofdstuk 7. 
Adviesorganen te vernummeren tot 1A en een plaats te geven na het 
hoofdstuk Algemeen. 

C 

De wijzigingen van artikel 2 zijn een gevolg van de keuze voor 
integratie van een aantal milieuvergunningen voor inrichtingen op provin-
ciaal niveau. Voor de toepassing van de huidige coördinatieregeling zijn 
er drie vereisten: er moeten twee of meer aanvragen om beschikkingen 
zijn die onder het huidige hoofdstuk 3 van de wet vallen, de aanvragen 
moeten betrekking hebben op eenzelfde inrichting en ze moeten met 
elkaar samenhangen. Aangezien een aantal van de vergunningen die nu 
op grond van verschillende milieuwetten worden gegeven, zal opgaan in 
de nieuwe Wabm-vergunning, zal er in gevallen waarin er tot nu toe 
sprake was van twee of meer aanvragen, veelal nog maar één aanvraag 
zijn waarop het corresponderende onderdeel van deze wet van 
toepassing is. Het vereiste van twee of meer aanvragen dient dus te 
vervallen. 

De coördinatieregeling zal in de toekomst - behalve voor de coördi-
natie ten aanzien van een vergunning op grond van de Wabm met een 
vergunning op grond van bijvoorbeeld de Destructiewet - vooral van 
belang zijn voor gevallen waarin er sprake is van samenloop van een 
vergunning die volgens de bepalingen van de Wabm tot stand komt, met 
een andere vergunning, bijvoorbeeld een aanlegvergunning of een 
ontheffing op grond van bijvoorbeeld een provinciale verordening. Zoals 
in het vierde lid is aangegeven, gelden bij een dergelijke samenloop de 
verplichtingen ten aanzien van de coördinatieprocedure en het gelijk 
doen zijn van termijnen alleen dan ook voor beschikkingen waarop de 
Wabm-procedure niet van toepassing is, voor zover de wettelijke 
voorschriften betreffende de totstandkoming van die beschikkingen op 
grond van andere wetten zich daar niet tegen verzetten. 

Tot slot wordt opgemerkt dat voor een aanvraag voor een vergunning 
voor een inrichting waarvoor een ander overheidsorgaan dan burge-
meester en wethouders bevoegd is, waarbij een aanvraag voor een 
vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is 
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betrokken, een verplichte en zwaardere vorm van coördinatie geldt. Voor 
een uiteenzetting over deze coördinatieconstructie wordt verwezen naar 
par. 2.2.1. van deze memorie. 

D en E 

Wijziging van de artikelen 3 en 4 is noodzakelijk in verband met de 
gewijzigde opzet van de procedures voor vergunningen en ontheffingen. 

F en H-O 

Ten gevolge van de wijzigingen die in de overige hoofdstukken van de 
Wabm worden aangebracht, zal ook de regeling voor milieu-effectrap-
portage enige wijzigingen moeten ondergaan. Deze zijn technisch van 
aard. 

G 

Hoofdstuk 3, Vergunningen en algemene regels voor inrichtingen, 
vormt als het ware de kern van dit wetsvoorstel. Titel I bevat de 
bepalingen over vergunningen, Titel II die over algemene regels. Deze 
bepalingen zijn hoofdzakelijk materieel van aard. De procedurele 
bepalingen ten aanzien van vergunningen en ontheffingen zijn vervat in 
hoofdstuk 4. 

Artikel 6 

De in het eerste lid aangebrachte onderverdeling in oprichten (a), 
veranderen of de werking veranderen (b) en in werking hebben (c) wijkt 
af van de gebruikelijke formulering in de bestaande inrichtingen-
regimes, waarin de elementen (a) en (c) veelal gecombineerd zijn. De 
voorgestelde formulering is systematisch beter omdat men enerzijds niet 
alleen het opgerichte maar ook het veranderde in werking zal hebben en 
omdat anderzijds de activiteit van het in werking hebben van een andere 
orde is dan het oprichten of veranderen. 

De voorgestelde tekst wijkt voorts van de tot nu toe gebruikelijke 
terminologie af in die zin dat niet meer gesproken wordt van uitbreiden 
of wijzigen van een inrichting of van het veranderen van een in een 
inrichting gebezigde werkwijze. Zij heeft geen andere strekking dan de 
bestaande redacties van de vergelijkbare artikelen. 

In het tweede lid is bepaald dat het verbod van het eerste lid niet geldt 
voor inrichtingen waarvoor algemene regels zijn gesteld waarbij de 
vergunningplicht is opgeheven. 

Artikel 7 

De onderhavige voorstellen brengen in beginsel geen wijziging aan in 
de huidige verdeling van bevoegdheden ten aanzien van de vergunning-
verlening (zie ook par. 1.5.2.). Hoofdregel is dat deze op gemeentelijk 
niveau (het college van burgemeester en wethouders) plaatsvindt. 

In het tweede lid is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur 
categorieën van inrichtingen kunnen worden aangewezen waarvoor het 
college van gedeputeerde staten of de minister het bevoegd gezag is. 

De criteria voor het vaststellen van een dergelijke maatregel zijn in dit 
lid genoemd (zie hierover ook paragraaf 1.5.2.). Wat de positie van de 
minister betreft, wordt opgemerkt dat in de huidige situatie de vergun-
ningverlening op rijksniveau ingevolge de Hinderwet geschiedt door de 
Kroon. Omdat dit onnodig ingewikkelde administratieve procedures 
oplevert, is nu bepaald dat het de minister is die in bepaalde gevallen op 
rijksniveau op deze aanvragen beslist. 
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Voor inrichtingen die op de grens van twee gemeenten of van twee 
provincies liggen, verschuift de bevoegdheid niet - zoals nu het geval is -
naar een hoger gezag. Zij komt te liggen bij de gemeente respectievelijk 
de provincie in wiens ambtsgebied de inrichting in hoofdzaak is of zal 
zijn gelegen. 

Ten slotte kan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer in overeenstemming met de betrokken minister bepalen 
dat hij ten aanzien van een inrichting bevoegd gezag is in het belang van 
de veiligheid van de Staat. Hierbij kan met name gedacht worden aan 
bepaalde inrichtingen ten behoeve van de landsverdediging. 

Artikel 8 

Dit artikel bevat overgangsrecht voor het geval waarin een andere 
overheidsinstantie bevoegd gezag voor een bepaalde inrichting wordt. 
De oorzaak van een dergelijke overgang kan zijn gelegen in het in 
werking treden van (een wijziging) van de in artikel 7, tweede lid, 
bedoelde maatregel, of in een wijziging of uitbreiding van de inrichting. 

Een overgang als hier bedoeld kan altijd plaatsvinden en onderscheidt 
zichzelf daarmede van de overgangsbepalingen die zijn gesteld met het 
oog op de inwerkingtreding van een wet. Laatstbedoelde bepalingen 
zullen immers slechts gedurende een beperkte tijd toepassing vinden. 

Met de in het tweede lid genoemde algemene maatregel van bestuur 
wordt de maatregel bedoeld die wordt genomen op grond van artikel 7, 
tweede lid. Wat de inhoud betreft kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
het bepalen van een termijn voor de overgang van het ene naar het 
andere bevoegde gezag. 

Artikel 9 

In dit artikel is de zogenaamde revisievergunning opgenomen (zie ook 
par. 2.2.2.). Een bepaling als die van het huidige derde lid van artikel 6a 
van de Hinderwet, inhoudende dat een nieuwe, de gehele inrichting 
omvattende vergunning, het in werking hebben van de inrichting voor 
zover dit reeds door een of meer oude vergunningen was gedekt, niet 
onmogelijk mag maken of onnodig mag beperken, is niet overgenomen. 
Een bepaling van die strekking is onlogisch, omdat het immers ook 
mogelijk is dat vergunningen worden gewijzigd en ingetrokken zonder 
dat het uitgangspunt van artikel 6a, derde lid, van de Hinderwet in acht 
moet worden genomen. 

Voorts is bepaald dat het bevoegd gezag ook op verzoek (van de 
aanvrager of van een derde-belanghebbende, zoals de inspecteur) kan 
bepalen dat een revisievergunning moet worden aangevraagd. 

Een revisievergunning zal in beginsel steeds de gehele inrichting 
dienen te omvatten. Alleen in situaties waarin sprake is van zeer omvang-
rijke en complexe inrichting die bovendien in feite bestaat uit een aantal 
zelfstandig te onderscheiden onderdelen, kan het nodig en verantwoord 
zijn van deze regel af te wijken. Met het oog daarop wordt het bevoegd 
gezag de mogelijkheid geboden te bepalen dat een revisievergunning 
moet worden aangevraagd voor (samenhangende) onderdelen van de 
inrichting. In het vierde lid wil «onherroepelijk» zeggen dat de beroeps-
termijn is verstreken zonder dat beroep is ingesteld, dan wel dat op een 
ingesteld beroep is beslist. 

Artikel 10 

Bij algemene maatregel van bestuur wordt onder meer aangegeven 
welke gegevens bij een aanvraag om een vergunning moeten worden 
verstrekt. Het is de bedoeling daarvoor grotendeels aan te sluiten bij de 
gegevens die nu moeten worden verstrekt krachtens de sectorale wetten, 
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voor zover vergunningen op grond van die wetten opgaan in de milieu 
vergunning op grond van deze wet. Wel zal moeten worden ingespeeld 
op nieuwe ontwikkelingen (zie ook paragraaf 2.2.4. van deze memorie), 
zoals die op het terrein van de milieuzorg in bedrijven. Voorts zullen in 
het algemeen meer gegevens over afvalstoffen verstrekt dienen te 
worden dan tot nu toe gebruikelijk is. Vergunningaanvragen zullen in de 
toekomst een zogenaamde «afvalparagraaf» moeten bevatten, waarin 
gegevens worden opgenomen over o.a. het ontstaan van afvalstoffen in 
de inrichting, de mogelijkheden tot preventie, de voorzieningen die zijn 
getroffen om de vrijkomende afvalstoffen te verwijderen en de wijzen 
van verwijdering. Hiermee wordt niet alleen bewerkstelligd dat het 
bevoegd gezag over de voor de beslissing op de aanvraag noodzakelijke 
gegevens kan beschikken; tevens krijgt de aanvrager een goed zicht op 
de afvalstoffenproblematiek van zijn inrichting. De aanvrager heeft 
immers een eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van het 
ontstaan van afvalstoffen en - voor zover dit laatste niet mogelijk is -
voor het doelmatig verwijderen van de vrijkomende afvalstoffen. Bij de 
voorbereiding van de algemene maatregel van bestuur zal voorts 
bijzondere aandacht worden gegeven aan mogelijkheden om de 
handhaafbaarheid van vergunningen te vergroten door bepaalde eisen te 
stellen aan de te verstrekken gegevens. 

Artikel 12 

In het eerste lid van dit artikel worden instanties aangewezen die een 
adviserende taak hebben met betrekking tot het ontwerp van een 
beschikking op de aanvraag om een vergunning op grond van deze wet. 
Deze adviseurs kunnen uit eigen beweging echter ook op andere 
momenten advies uit brengen (tweede lid). 

Voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen als 
bedoeld in het eerste lid, onder c, kan worden gedacht aan het aanwijzen 
van gedeputeerde staten voor gevallen waarin de inrichting is gelegen in 
een grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied. 

Artikel 13 

Artikel 13 geeft beoordelingsgronden betreffende de Wabm-
vergunning voor inrichtingen. Deze gronden vormen een combinatie van 
de bestaande beoordelingsgronden betreffende die vergunningen op 
grond van de sectorale milieuwetten, die in de vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne worden opgenomen. Daarbij 
zijn de bestaande compartiment-gebonden beoordelingsgronden - die nu 
soms expliciet, soms impliciet in de weigeringsgronden zijn opgenomen 
- samengevat in de bepaling in het eerste lid, onder a en b, inhoudende 
dat het bevoegd gezag bij de beslissing de gevolgen voor het milieu die 
de inrichting kan veroorzaken, betrekt. Op grond van onderdeel b zal 
duidelijkheid moeten bestaan over de gevolgen voor het milieu. Het gaat 
er niet om dat alle gevolgen heel specifiek in de vergunning worden 
opgenomen. Voorts spreekt het vanzelf dat indien een milieu-effec-
trapport is opgesteld met betrekking tot de activiteiten in of met de 
desbetreffende inrichting, het bevoegd gezag dit rapport alsmede de 
daarover ingebrachte opmerkingen en adviezen en een eventueel 
aanvullend rapport bij de beslissing dient te betrekken. 

Wat de opname van de beoordelingsgronden in de beschikking betreft: 
het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of en wanneer dit nodig is. 
Als dit echter niet gebeurt zal het bevoegd gezag - bijvoorbeeld ten 
behoeve van derden-belanghebbenden - wel desgevraagd inzicht 
moeten geven in zijn overwegingen ter zake van de beoordelings-
gronden. 
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Wellicht ten overvloede wordt er hier op gewezen dat de bovenbe-
doelde beoordeling zich niet beperkt tot toetsing van de gevolgen voor 
het milieu hier te lande. Overeenkomstig de aanbeveling C(77)28 (Final) 
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zal 
er ook voor moeten worden gezorgd dat elders geen onaanvaardbare 
gevolgen optreden. 

Zoals hiervoor bij de toelichting op artikel 1 is aangegeven, behoren tot 
gevolgen voor het milieu ook gevolgen die verband houden met de 
doelmatige verwijdering. Dit betekent dat het bevoegd gezag bij de 
beslissing op de aanvraag ook aandacht dient te schenken aan de afval-
stoffen die in de inrichting kunnen vrijkomen, dan wel daarin worden 
verwijderd en aan de mogelijkheden om de nadelige gevolgen hiervan te 
voorkomen en te beperken. 

De vraag is opgeworpen in hoeverre het bevoegd gezag bij de 
beslissing op een aanvraag ook eventuele gevolgen voor de kwaliteit van 
het oppervlaktewater dient te betrekken. Andere wetten dan de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren zijn thans in het algemeen niet van 
toepassing op inrichtingen voor zover het betreft het in het oppervlakte-
water brengen van afvalstoffen, verontreinigende of gevaarlijke stoffen. 
Hierin komt in beginsel geen wijziging door de integratie van de vergun-
ningen voor inrichtingen op grond van een aantal milieuwetten, omdat 
immers de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren niet in de voorgestelde Wabm-vergunning zal opgaan. Het feit 
dat gedeputeerde staten en de minister onder bepaalde omstandigheden 
aan het bevoegd gezag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren een aanwijzing kunnen geven, brengt echter mee dat gedeputeerde 
staten en de minister de gevolgen van lozingen voor het milieucompar-
timent water in zekere zin in hun beoordeling van vergunningaanvragen 
op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne moeten 
betrekken. Dit geldt niet voor burgemeester en wethouders in hun beoor-
deling van vergunningaanvragen op grond van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne. In par. 2.2.1 van deze memorie is op dat punt 
nader ingegaan. 

Gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater die een inrichting 
anders dan door directe of indirecte lozing op het oppervlaktewater kan 
veroorzaken, dienen wel steeds bij de beslissing op een aanvraag te 
worden betrokken, omdat deze buiten de reikwijdte van de Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren vallen. In dit verband kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan beïnvloeding van de waterkwaliteit door emissies 
naar de lucht. 

In het bijzonder bij het in het eerste lid, onder c, genoemde element 
betreffende «te verwachten ontwikkelingen» is aansluiting gezocht bij de 
corresponderende bestaande bepalingen. Deze laatste vermelden naast 
de toekomstige ontwikkelingen betreffende de algemene milieuhygië-
nische situatie een tweetal omstandigheden waarmee het bevoegd gezag 
«in het bijzonder» rekening moet houden: voorzienbare veranderingen of 
uitbreidingen van de inrichting in kwestie en de te verwachten vestiging 
van nevenindustrieën in de nabijheid. Ruimtelijke plannen als streek- en 
bestemmingsplannen kunnen daartoe een indicatie geven. 

In artikel 13, eerste lid, zijn thans ook enkele elementen vermeld die 
niet in de bijzondere wetten voorkomen. Dit betreft onder meer het in het 
eerste lid, onder a en d gestelde. Ook thans neemt het bevoegde gezag 
bedoelde elementen in de regel mee in zijn besluitvorming. Voor de 
duidelijkheid zijn zij met zo veel woorden vermeld: het bevoegd gezag is 
verplicht die elementen in elk geval bij de beslissing te betrekken. Bij het 
in voorbereiding zijnde wetsvoorstel tot uitbreiding en wijziging van de 
Wabm met een hoofdstuk Plannen en een hoofdstuk Milieukwaliteits-
eisen zal op dit punt een wettelijke koppeling worden aangebracht, in die 
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zin dat het bevoegd gezag bij uit een oogpunt van milieubescherming 
belangrijke beslissingen rekening moet houden met het op hetzelfde 
bestuursniveau vastgestelde geldende milieubeleidsplan. 

Waar in artikel 13, eerste lid, onder d, wordt gesproken over plannen 
wordt uiteraard gedacht aan plannen die er specifiek toe strekken 
richting te geven aan het milieubeleid. Plannen op andere beleidster-
reinen, zoals ruimtelijke ordening en waterhuishouding, vallen hier niet 
onder. 

In aansluiting op het gestelde in de brief van de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens zijn 
ambtgenoten van Justitie en van Verkeer en Waterstaat, en de daarbij 
behorende bijlagen, van 31 oktober 1985 (Kamerstukken II, 1985/86, 
19 204, nr. 17), is in het eerste lid, onder g, aangegeven dat in gevallen 
waarin een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een 
inrichting waarin (mede of uitsluitend) afvalstoffen die van buiten de 
inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd, dan wel op een inrichting 
waarin chemische afvalstoffen of afgewerkte olie die in de inrichting zijn 
ontstaan, op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten, ook 
een gegronde vrees dat de (adspirant-)houder van een vergunning zich 
niet aan de daaraan te stellen voorschriften zou houden, bij de beslissing 
dient te worden betrokken. Die vrees kan bij voorbeeld gebaseerd zijn op 
gedragingen uit het verleden of de financiële positie van het betreffende 
bedrijf, of ervaringen met overtredingen van voorschriften op grond van 
de Wabm of andere wetten, bijvoorbeeld de in artikel 40a genoemde 
wetten. Het kan leiden tot een weigering de vergunning te verlenen, maar 
ook kan verlening plaatsvinden onder het stellen van extra 
controle-voorschriften of het opnemen van de mogelijkheden hiertoe. 

In artikel 13, tweede lid, wordt tot uitdrukking gebracht dat het 
bevoegd gezag bij de beslissing op de aanvraag met relevante milieu-
kwaliteitsdoelstellingen en milieukwaliteitseisen rekening moet houden, 
voor zover niet bij of krachtens wettelijk voorschrift is bepaald dat deze 
in acht genomen dienen te worden. Laatstbedoelde kwaliteitsdoelstel-
lingen of eisen zijn in het derde lid, onder b, opgenomen. 

In de milieuwetgeving is op verschillende plaatsen sprake van (de 
mogelijkheid tot het stellen van) eisen ten aanzien van de kwaliteit van 
het milieu, al dan niet per compartiment. Deze worden in de bestaande 
wetgeving met de termen «kwaliteitsdoelstelling» of «kwaliteitseis» 
aangeduid. In het kader van de onderhavige voorstellen zijn deze termen 
voorlopig nog overgenomen. Opgemerkt wordt dat sinds de brief van de 
ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 
28 januari 1985 (Kamerstukken II 1984/85, 18 602, nr. 5) het de 
voorkeur verdient in nieuwe wetgeving uitsluitend de term «milieukwali-
teitseis» te gebruiken, een term die ook in het hierboven genoemde 
wetsvoorstel tot uitbreiding en wijziging van de Wabm met een regeling 
voor plannen en milieukwaliteitseisen zal worden gebruikt. 

Daar waar wordt gesproken van kwaliteitsdoelstellingen en eisen die 
gelden voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen 
kan hebben, wordt uiteraard gedoeld op zowel specifiek voor het 
betrokken gebied gestelde als op landelijk geldende waarden. 

Het verschil tussen de termen « rekening houden met» en «in acht 
nemen» betreft de mate van beleidsvrijheid die het bevoegd gezag bij de 
beslissing heeft: van de in het tweede lid bedoelde elementen kan het 
bevoegd gezag gemotiveerd afwijken, met betrekking tot de in het derde 
lid genoemde elementen is er geen ruimte voor afwijken. Dit onderscheid 
komt met name naar voren tussen de elementen genoemd in het tweede 
lid en die genoemd in het derde lid, onder b: met kwaliteitsdoelsteU 
lingen, kwaliteitseisen en plannen wordt rekening gehouden, doch voor 
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zover bij of krachtens een wettelijk voorschrift is bepaald dat deze in 
acht genomen moeten worden, mag er niet van worden afgeweken. 
Onder deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld de normen van de Wet 
geluidhinder: deze moeten in acht worden genomen. In het derde lid, 
onder a, zijn afvalstoffenplannen genoemd als element dat in acht moet 
worden genomen, aangezien dat immers een plan met bindende kracht 
is. Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat een dergelijk plan niet 
reeds geldt indien het is vastgesteld, maar pas wanneer het is goedge-
keurd. 

Artikel 14 

Het zal geregeld kunnen voorkomen dat voor het oprichten of in 
werking hebben van een inrichting niet alleen een vergunning als bedoeld 
in artikel 6 nodig is, maar tevens moet worden voldaan aan algemeen 
verbindende regels die gesteld zijn krachtens artikel 39 of bij of 
krachtens andere milieuwetten. Zo bevatten de Afvalstoffenwet en de 
Wet chemische afvalstoffen regels inzake de afgifte van afvalstoffen, die 
onder meer betrekking hebben op inrichtingen. Ook algemene regels 
ingevolge de artikelen 8 tot en met 13 van de Wet bodembescherming 
zullen veelal mede betrekking hebben op inrichtingen. Teneinde te 
voorkomen dat door een beslissing op een aanvraag om een vergunning 
een situatie ontstaat waarin voor een inrichting tegenstrijdige eisen 
gelden, wordt in artikel 14 bepaald dat het bevoegd gezag bij de 
beslissing op de aanvraag er voor dient te zorgen dat geen strijd ontstaat 
met algemeen verbindende regels ingevolge de Wabm en twaalf andere 
milieuwetten die voor de inrichting gelden. Het betreft hier de wetten 
waarop ingevolge hoofdstuk 4 de procedures voor vergunningen en 
ontheffingen van toepassing zijn. Voor de duidelijkheid wordt er op 
gewezen dat regels met betrekking tot het vervaardigen, invoeren of op 
de markt brengen van produkten - bijvoorbeeld brandstoffen of 
kunstmest - naar hun aard niet regels zijn die voor inrichtingen gelden. 
Dergelijke regels beogen immers niet de milieubelasting die kan ontstaan 
bij het vervaardigen, invoeren, etc. van produkten, te voorkomen of te 
beperken, maar zijn er op gericht om de milieubelasting die die 
produkten zelf kunnen veroorzaken in de diverse fasen van de produktle-
venscyclus, te voorkomen of te beperken door aan de samenstelling of 
eigenschappen van die produkten eisen te stellen. Het inrichtingenregime 
biedt niet de mogelijkheid om dergelijke produkteisen te stellen. Regels 
met betrekking tot het toepassen of zich ontdoen van produkten kunnen 
wel regels zijn die voor inrichtingen gelden. 

Artikel 14 doet er niet aan af dat het ook voor de aanvrager doelmatig 
is om in een vroegtijdig stadium na te gaan welke algemeen verbindende 
regels met betrekking tot de inrichting gelden, zodat hij kan er voor kan 
zorgen dat zijn aanvraag niet in strijd is met één of meer van die regels. 
Het verdient in het algemeen aanbeveling hieraan ook tijdens het 
vooroverleg aandacht te besteden. Indien ondanks het bepaalde in dit 
artikel onverhoopt door een beslissing op een aanvraag strijd zou zijn 
ontstaan met algemeen verbindende regels, is het de rechtsplicht van de 
vergunninghouder om, zodra dit wordt vastgesteld, er voor te zorgen dat 
deze strijd wordt opgeheven. 

Artikel 15 

In aansluiting op de corresponderende bestaande bepalingen is in het 
eerste lid het weigeren van een vergunning als een bevoegdheid gefor-
muleerd. Een algemene plicht tot weigering in het belang van de 
bescherming van het milieu, zoals de Afvalstoffenwet kent, is niet 
opgenomen. Dit is niet gedaan omdat het milieubelang niet zou vereisen 
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dat in bepaalde gevallen de vergunning geweigerd wordt, maar vooral 
omdat het - behoudens de bepaling van het tweede lid - niet goed 
mogelijk is voor zo'n weigeringsplicht algemeen geldende objectieve en 
hanteerbare criteria te geven. 

Bij het redigeren van de weigeringsbepaling is gezocht naar een term 
die ten minste de bestaande, sectorgebonden weigeringsgronden betref-
fende de te integreren vergunningen in zich zou verenigen. Gekozen is 
voor de term «het belang van de bescherming van het milieu». Deze term 
omvat uiteraard begrippen zoals «gevaar, schade en hinder», maar ook, 
zoals hiervoor in de toelichting op artikel I, onder A, is aangegeven, de 
zorg voor de doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Dit brengt mee, 
dat een bevoegd gezag een vergunning voor een inrichting kan weigeren, 
indien een doelmatige verwijdering van de in de inrichting vrijkomende, 
dan wel daarin te verwijderen afvalstoffen die van buiten de inrichting 
afkomstig zijn, niet mogelijk of niet gewaarborgd is. Hierbij moet wel 
worden aangetekend dat voor zover het hierbij gaat om het element van 
een zo doelmatig mogelijke organisatie van de verwijdering van 
chemische afvalstoffen en afgewerkte olie en van andere, ingevolge 
artikel 37, tweede lid aangewezen afvalstoffen, de beoordeling van de 
toelaatbaarheid plaats vindt in het kader van de beslissing omtrent een 
verklaring van geen bezwaar van de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (artikel 37a). 

Het tweede lid bevat meer specifieke weigeringsgronden. Deze 
betreffen die elementen, die het bevoegd gezag krachtens artikel 13, 
derde lid, in acht moet nemen. Deze weigeringsgronden verschillen in 
zoverre van de algemene weigeringsgrond dat zij refereren aan «harde» 
randvoorwaarden: strijd hiermee dient te leiden tot weigering van de 
vergunning. 

Artikel 16 

De in het eerste lid opgenomen bepaling dat een vergunning duidelijk 
moet aangeven waarop zij betrekking heeft, dient enerzijds de rechtsze-
kerheid voor de vergunninghouder en anderzijds de handhaafbaarheid. 
De vergunninghouder weet wat hem is toegestaan en welke verplich-
tingen op hem rusten. De toezichthoudende ambtenaar, de opsporings-
ambtenaar, het openbaar ministerie en de rechter kunnen sneller en 
eenvoudiger vaststellen of een vergunninghouder binnen het kader van 
zijn vergunning handelt en of hij de voor hem in dat kader geldende 
verplichtingen nakomt. Het is niet zonder meer noodzakelijk dat in een 
vergunning de aanvraag die eraan ten grondslag heeft gelegen, wordt 
herhaald. Slechts het noodzakelijke dient te worden vastgelegd (zie ook 
paragraaf 2.2.4.). Wel kan het doelmatig of nodig zijn in een vergunning 
naar de aanvraag en de daarbij verstrekte bescheiden, waaronder 
tekeningen, te verwijzen. Op die wijze kan er geen misverstand over 
bestaan dat de aanvraag (inclusief de daarbij overlegde gegevens), voor 
zover door de vergunning gehonoreerd, materieel deel uit maakt van de 
vergunning. Op zichzelf verdient het overigens geen aanbeveling de 
vrijheid van een vergunninghouder onnodig te beperken door in een 
vergunning en in de beschrijving en tekeningen feiten en omstandig-
heden vast te leggen die geen invloed hebben op de aard en de omvang 
van de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroor-
zaken. 

In het tweede lid is de mogelijkheid vervat de vergunning onder beper-
kingen te verlenen. Wanneer van die mogelijkheid gebruik gemaakt 
wordt, houdt dat in dat minder kan worden toegestaan dan is aange-
vraagd. Het zou zelfs kunnen voorkomen dat het bevoegd gezag een 
aanvraag splitst in een gedeelte, dat voor inwilliging en een gedeelte dat 
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voor weigering in aanmerking komt. Het bevoegd gezag is vanzelf-
sprekend gehouden hierbij de nodige zorgvuldigheid in aanmerking te 
nemen en zich ook af te vragen of de aanvrager van de vergunning 
belang heeft bij een gedeeltelijke inwilliging van zijn aanvraag. Een 
beperking kan voorts bijvoorbeeld zijn gelegen in het feit dat het in 
werking hebben van de inrichting slechts is toegestaan op bepaalde 
tijden (uren, weken, maanden). 

De thans in de milieuwetgeving onder verschillende bewoordingen 
voorkomende bepalingen dat aan de vergunning voorschriften in het 
belang van (onderdelen van) het milieu verbonden moeten of kunnen 
worden, is in het derde lid aldus samengevat dat de voorschriften die 
nodig zijn ter bescherming van het milieu, aan de vergunning verbonden 
moeten worden. Door de imperatieve formulering wordt het gewicht van 
de vergunningvoorschriften onderstreept. Het is de bedoeling dat die 
voorschriften worden gekozen welke het best toepasbaar zijn. Naarmate 
een keuze kan worden gemaakt uit verschillende middelen met een 
zelfde effectiviteit, heeft het bevoegd gezag meer mogelijkheden om 
rekening houden met het belang van de aanvrager. In de artikelen 17 tot 
en met 21 worden meer specifieke bepalingen gegeven inzake de aard 
van de aan een vergunning te verbinden voorschriften. 

Het belang van de bescherming van het milieu moet zodanig worden 
uitgelegd dat voorschriften zowel direct als indirect het genoemde 
belang kunnen dienen. Voorschriften die beogen het bij produktie- en 
zuiveringsprocessen vrijkomen van stoffen en afvalstoffen structureel te 
voorkomen, verdienen in het algemeen de voorkeur boven voorschriften 
die zich richten op het beperken van de risico's van vrijkomende stoffen 
en afvalstoffen. Maar voor zover het vrijkomen van stoffen en afval-
stoffen niet doelmatig kan worden voorkomen, is het van belang de 
hoeveelheid en de hoedanigheid (aard, samenstelling, verwerkbaarheid 
etc.) ervan zoveel mogelijk te beïnvloeden. Aangrijpingspunten hiervoor 
kunnen onder meer zijn het gebruik van grondstoffen in het produktie-
proces, de organisatie van het produktieproces (onder meer ten aanzien 
van het efficiënt aanwenden van bedoelde grondstoffen en de inzet van 
reststoffen) en de wijze van vrijkomen van afvalstoffen bij het produktie-
proces. Doelvoorschriften verdienen hierbij, voor zover mogelijk, een 
voorkeur boven middelvoorschriften, omdat het eerstgenoemde type 
voorschriften in het algemeen beter aansluit bij het uitgangspunt dat een 
ondernemer verantwoordelijk is voor de keuze van een in zijn inrichting 
te bezigen produktieproces dat past binnen de van overheidswege 
aangegeven randvoorwaarden. In dit verband wordt ook gewezen op de 
mogelijkheid om onderzoek naar mogelijkheden tot beperking van de 
hoeveelheid of tot kwaliteitsverbetering van de vrijkomende stoffen en 
afvalstoffen voor te schrijven (zie ook artikel 18, eerste lid, onder b). Bij 
de vergunningverlening op basis van diverse wetten wordt van die 
mogelijkheid reeds gebruik gemaakt. Met het oog op een doelmatige 
verwijdering van vrijkomende afvalstoffen kan het ook van belang zijn om 
voorschriften te geven inzake bijvoorbeeld het scheiden en gescheiden 
houden daarvan. 

Het bevoegd gezag wordt in de mogelijkheden om voorschriften te 
stellen ten aanzien van het ontstaan en vrijkomen van afvalstoffen in de 
inrichting op drie wijzen beperkt. 

In de eerste plaats zal het bij het stellen van voorschriften dienen te 
letten op hetgeen in beleidsdocumenten van overheidsorganen die 
verantwoordelijk zijn voor de beleidsbepaling inzake de doelmatige 
verwijdering van afvalstoffen, is aangegeven omtrent de verwijdering van 
de betrokken afvalstoffen. De voorschriften omtrent het ontstaan en 
vrijkomen van afvalstoffen in de inrichting zullen immers zodanig moeten 
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zijn geformuleerd dat een doelmatige verwijdering van de afvalstoffen in 
verwijderingsbedrijven mogelijk is. Hier zal dus sprake moeten zijn van 
een zekere afstemming. Indien omtrent het ontstaan en vrijkomen van 
afvalstoffen bepalingen zijn opgenomen in de provinciale afvalstoffen-
plannen krachtens de Afvalstoffenwet, zullen deze op grond van artikel 
13, derde lid, onder a, in acht dienen te worden genomen. 

Het bevoegd gezag zal voorts, gelet op het bepaalde in artikel 14 en 
16, vierde lid, bij het stellen van voorschriften niet mogen afwijken van 
de voor de inrichting geldende bij of krachtens de Afvalstoffenwet, de 
Wet chemische afvalstoffen en de Wet verontreiniging zeewater gestelde 
regels, voor zover afwijking daarvan niet daarbij is toegestaan. In die 
wetten is met het oog op de doelmatige verwijdering een regeling voor 
de verwijdering van afvalstoffen opgenomen. Deze bestaat onder meer 
uit regels ten aanzien van de afgifte van afvalstoffen (artikel 23 van de 
Afvalstoffenwet, artikelen 3 en 17 van de Wet chemische afvalstoffen), 
het melden van die afgifte, de inzameling en de verdere verwijdering van 
de afvalstoffen. In de wetten zelf wordt aangegeven wanneer en op 
welke wijze deze onderdelen van de verwijdering nader kunnen worden 
gereguleerd. Bedoelde bepalingen hebben het karakter van een uitput-
tende regeling met het oog op de doelmatige verwijdering van de daarbij 
aangewezen afvalstoffen. Dit brengt met zich mee dat er voor het 
vergunningverlenend gezag geen ruimte is om aanvullend hierop met 
hetzelfde oogmerk voorschriften te stellen ter zake van de afgifte van en 
verdere verwijderingsactiviteiten met die in de inrichting vrijkomende 
afvalstoffen. Voorschriften inzake bijvoorbeeld de afgifte van bedoelde 
afvalstoffen, die een ander doel hebben dan het belang van de 
doelmatige verwijdering, zijn dan uiteraard wel mogelijk. Zo kan met het 
oog op het voorkomen van gevaarlijke situaties in de inrichtingen wel 
voorgeschreven worden dat de afvalstoffen binnen een bepaalde termijn 
moeten worden afgevoerd, niet kan worden voorgeschreven dat de afval-
stoffen aan een bepaalde afvalstoffenverwijderingsinricht ing moeten 
worden afgegeven. Dit laatste is een aspect van doelmatige verwijdering 
van afvalstoffen dat ook na de inwerkingtreding van het hoofdstuk 
Vergunningen en algemene regels wordt geregeld door de eerder 
genoemde afvalstoffenwetgeving. 

In de derde plaats worden - evenals dit ook meer in het algemeen het 
geval is - de mogelijkheden om regels te stellen bij vergunningverlening 
beperkt doordat het individuele aanvragen betreft. Allereerst legt de 
inhoud van de aanvraag beperkingen op. Zo is het niet mogelijk om, 
wanneer de aanvraag een specifiek proces behelst, een hiervan in 
belangrijke mate afwijkend, afvalvriendelijk proces voor te schrijven (zie 
in dit verband nog wel de toelichting bij artikel 10). In dat geval zal de 
vergunning geweigerd dienen te worden. Hiermee wordt aangesloten op 
de huidige jurisprudentie krachtens de Hinderwet, waarbij is bepaald dat 
te treffen voorzieningen geen zodanige ingrijpende wijzigingen van de 
inrichting ten gevolge mogen hebben dat in feite sprake zal zijn van een 
geheel andere inrichting dan waarvoor vergunning is gevraagd (zie KB 20 
december 1974, nr. 54, gemeente Geulle en KB 9 januari 1986, nr. 55, 
gemeente Zeist). Vérstrekkende eisen hebben bovendien implicaties voor 
de concurrentieverhoudingen tussen bedrijven en zullen derhalve - met 
name indien bedrijven deel uitmaken van een uit veel bedrijven 
bestaande markt - bij voorkeur bij een algemene maatregel van bestuur 
moeten worden gesteld. 

In het vierde lid is bepaald dat de aan de vergunning te verbinden 
voorschriften slechts mogen afwijken van regels die krachtens de 
artikelen 39 en 39a van de Wabm en bij of krachtens de in artikel 40, 
tweede lid, genoemde wetten zijn gesteld en met betrekking tot de 
inrichting gelden, voor zover dat bij die regels is toegestaan. Deze 
bepaling, die een complement is van de artikelen 13, derde lid, onder c, 
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en 14, beoogt duidelijkheid te verschaffen over de verhouding tussen 
vergunningvoorschriften en algemeen verbindende regels en over de 
beslissingsvrijheid van het vergunningverlenend gezag. Tegen deze 
achtergrond kunnen hier ook regels krachtens artikel 39a 
(instructie-regels) worden aangeduid als regels die gelden met 
betrekking tot de inrichting. 

Artikel 17 

In paragraaf 2.2.4. van deze memorie zijn reeds in algemene bewoor-
dingen de doel- en middelvoorschriften besproken. Ter aanvulling kan 
worden opgemerkt dat deze voorschriften ook op indirecte wijze op de 
bescherming van het milieu betrekking kunnen hebben, bij voorbeeld ter 
vereenvoudiging van controle en registraties. 

Artikel 18 

De in dit artikel bedoelde voorschriften onderscheiden zich van het 
type voorschriften als bedoeld in artikel 17 doordat zij niet rechtstreeks 
betrekking hebben op de wijze waarop de inrichting wordt opgericht of in 
werking wordt gehouden. Zij zijn meer administratief en organisatorisch 
van aard. Van de in artikel 18 bedoelde voorschriften worden in het 
eerste lid voorbeelden gegeven; het gaat om een niet-limitatieve 
opsomming. Zonder deze opsomming zou niet zonder meer vaststaan, 
dat zij in het belang van de bescherming van het milieu kunnen worden 
opgelegd. 

De mogelijkheid om verplichtingen op te leggen als bedoeld in het 
eerste lid, onder a en c, is thans reeds opgenomen in onder meer de 
Hinderwet (artikel 17, eerste lid, onder c en d). Toegevoegd is «bereke-
ningen». De verplichting tot het doen van tellingen (onderdeel c) kan 
onder meer de registratie van de afgifte van afvalstoffen bevatten. 

Een onderzoeksverplichting als bedoeld onder b kan onder meer zinvol 
zijn om de voorwaarden te scheppen voor meer structurele oplossingen 
op termijn dan op het moment van de vergunningverlening mogelijk of 
bekend zijn. Bij het aan individuele bedrijven voorschrijven van 
onderzoek is zorgvuldigheid geboden. In voorkomende gevallen zal het 
bevoegd gezag er zich zo goed mogelijk van dienen te vergewissen dat 
het gewenste onderzoek niet al reeds bij andere bedrijven is verricht, 
teneinde onnodige herhaling te voorkomen. Sommige typen onderzoek 
lenen zich overigens meer voor uitvoering op bedrijfstakniveau dan op 
bedrijfsniveau. 

De verplichting als bedoeld onder e is onder meer vergelijkbaar met de 
bepaling van artikel 17, vierde lid, van de Hinderwet. 

In het kader van vergunningvoorschriften kunnen ook nadere eisen 
worden gesteld (eerste lid, onder f). In alle gevallen geldt dat de nadere 
eisen niet zodanig mogen zijn dat daardoor buiten de in de voorschriften 
geregelde onderwerpen wordt getreden. Anders zou sprake zijn van een 
wijziging van de vergunning zonder dat de daarvoor geldende procedure 
wordt doorlopen. Indien gewenst, kan bij een voorschrift tevens worden 
aangegeven hoe de nadere eisen bekend moeten worden gemaakt 
(tweede lid). 

Artikel 19 

De in dit artikel opgenomen voorbeelden van voorschriften die met 
name aan een vergunning voor een inrichting waarin afvalstoffen die van 
buiten de inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd, kunnen worden 
verbonden, zijn ontleend aan de praktijk van de vergunningverlening op 
grond van de Afvalstoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen. Zie 
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over het begrip «verwijderen» de toelichting bij artikel 1. Op deze plaats 
wordt er tevens op gewezen, dat waar in dit wetsvoorstel wordt 
gesproken over «een inrichting waarin afvalstoffen die van buiten de 
inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd» zowel wordt gedoeld op 
inrichtingen waarin mede afvalstoffen worden verwijderd (in welke grote 
of geringe mate dat ook gebeurt), als op inrichtingen waarin uitsluitend 
afvalstoffen worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor inrichtingen, waarin 
activiteiten met chemische afvalstoffen of afgewerkte olie plaatsvinden. 

Artikel 20 

Aan een vergunning voor inrichtingen die bij een algemene maatregel 
van bestuur krachtens artikel 20 zijn aangewezen, kunnen voorschriften 
worden verbonden die de vergunninghouder verplichten tot het stellen 
van financiële zekerheid. Een dergelijke verplichting kan ook door middel 
van algemene regels krachtens de artikelen 38, 39 en 39a worden 
opgelegd. Deze bevoegdheid kan in beide gevallen uitsluitend inrich-
tingen betreffen die ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
veroorzaken. In het bijzonder de aard en de omvang van de kosten of 
schade die een inrichting kan veroorzaken, zullen bepalend zijn voor de 
selectie van de inrichtingen die voor een verplichting tot financiële zeker-
heidsstelling in aanmerking kunnen komen. In dit verband kan onder-
scheid worden gemaakt tussen (a) de kosten of schade die voor het 
bevoegd gezag kunnen ontstaan ingeval de vergunning of de daaraan 
verbonden voorschriften niet worden nageleefd en (b) de kosten of 
schade die voor de overheid of derden kunnen optreden als gevolg van 
het oprichten of in werking hebben van een inrichting. Beide vormen van 
kosten of schade kunnen onder omstandigheden zo omvangrijk zijn dat 
het in het belang van de bescherming van het milieu gewenst is om 
voldoende waarborgen voor compensatie te scheppen voor het geval zij 
zouden ontstaan. 

Financiële zekerheidsstelling kan in beide onderscheiden situaties in de 
behoefte aan waarborgen voor compensatie voorzien. Uit een onderzoek 
van het Instituut voor Milieuschade van de Erasmusuniversiteit te 
Rotterdam (Publikatiereeks Milieubeheer van het ministerie van VROM, 
1987, nr.8) is naar voren gekomen dat als vormen van financiële 
zekerheid met betrekking tot het naleven van vergunningvoorschriften 
bankgarantie en borgtocht het meest in aanmerking komen (artikel 20, 
eerste lid, onder a). Hiermee kunnen de financiële risico's voor het 
bevoegd gezag, voor het geval het door middel van toepassing van 
bestuursdwang zelf corrigerende maatregelen moet treffen, aanmerkelijk 
worden beperkt. Een bankgarantie kan echter een nadelige invloed op de 
liquiditeit van bedrijven hebben, zeker als gedurende een reeks van jaren 
een aanzienlijk bedrag aan het bedrijfskapitaal van de onderneming 
wordt onttrokken. Om voldoende waarborgen te verkrijgen dat voor de 
nakoming van onderhouds- en beheersverplichtingen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot stortplaatsen en opslagtanks voor milieugevaarlijke 
stoffen, steeds voldoende geld beschikbaar zal zijn, kan het onder 
omstandigheden zinvol zijn om de betrokken vergunninghouder te 
verplichten tot fondsvorming met het oog op de financiering van 
uitgaven ten behoeve van onderhoud en beheer. Zo'n verplichting zal in 
het algemeen minder gevolgen hebben voor de liquiditeit van het 
betrokken bedrijf dan bankgarantie. Uiteraard zal bij fondsvorming wel 
voorzien dienen te worden in de mogelijkheid dat het bevoegd gezag 
hierop aanspraken kan doen, indien de vergunninghouder zijn onder-
houds- en beheersverplichtingen niet nakomt. 

Voor het stellen van financiële zekerheid voor aansprakelijkheid voor 
kosten of schade voor derden (artikel 20, eerste lid, onder b), komt 
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verzekering het meest in aanmerking . De invloed hiervan op de liquidi-
teitspositie van een bedrijf zal in het algemeen beperkt zijn. Een zwak 
punt van verzekering is wellicht de omstandigheid dat de mogelijkheden 
die verzekeringsmaatschappijen op dit moment bieden, zowel wat betreft 
de condities als wat betreft de omvang van de te verzekeren schade, 
zeker niet altijd toereikend zullen zijn. Zo wordt bijvoorbeeld geen 
schadevergoeding verstrekt indien de schade een gevolg is van een 
opzettelijke overtreding van wettelijke voorschriften. Vooralsnog wordt 
echter aangenomen dat de mogelijkheden tot verzekering in de toekomst 
zullen worden verruimd, mede onder invloed van de beoogde regeling 
van risico-aansprakelijkheden voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en 
boorgaten in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Het derde lid van artikel 20 
geeft overigens mogelijkheden om regels te stellen met betrekking tot 
het sluiten en in stand houden van een verzekering, rekening houdend 
met hetgeen redelijkerwijs door verzekering kan worden gedekt. In dit 
verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het stellen van eisen aan 
de inhoud van de verzekering. 

Bij de voorbereiding van een algemene maatregel van bestuur 
krachtens artikel 20 zal een zorgvuldige afweging worden gemaakt 
tussen het belang van de bescherming van het milieu enerzijds en het 
belang van de betrokken bedrijven anderzijds, teneinde te voorkomen dat 
de liquiditeitspositie van bedrijven meer beïnvloed wordt dan vanuit 
milieu-oogpunt strikt noodzakelijk is. De totstandkomingsprocedure die 
in artikel 80b wordt voorgeschreven, biedt daarvoor goede waarborgen. 
Tevens zal gebruik gemaakt worden van de ervaringen die met het 
middel «financiële zekerheid» zijn of worden opgedaan in het kader van 
onder andere de Wet bodembescherming (art. 17), de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren (incidenteel toegepast), de Wet chemische 
afvalstoffen (ook incidenteel toegepast), de Mijnwet continentaal plat 
(artikel 10, derde lid, onder c), de Ontgrondingenwet en de Wet op de 
stad- en dorpsvernieuwing. Bij de voorbereiding zal voorts overleg 
gepleegd worden met betrokken instellingen, zoals banken en verzeke-
ringsmaatschappijen, de bedrijven die mogelijk met een verplichting tot 
financiële zekerheid te maken krijgen, alsmede de andere betrokken 
overheden. 

In het vierde lid is aangegeven dat het bevoegd gezag, in geval van 
niet naleven door de vergunninghouder van verplichtingen waarvoor 
zekerheid is gesteld, kan bepalen tot welk bedrag de zekerheid wordt 
verbeurd. De mededeling die daarvan aan de vergunninghouder wordt 
gedaan, kan worden aangemerkt als een beschikking in de zin van de 
Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Met betrekking 
tot de invordering zijn de gebruikelijke artikelen van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing verklaard. 

Door een minderheid van de Crmh, bestaande uit vertegenwoordigers 
van werkgeversorganisaties, is opgemerkt dat het mogelijk is dat bij 
overgang van de vergunning een bankinstelling of verzekeraar de relatie 
met de rechtsopvolger niet meent te kunnen voortzetten om redenen 
gelegen in de persoon van die opvolger. In zo'n geval zal het bevoegd 
gezag zich moeten beraden op de vraag of het uit het oogpunt van de 
bescherming van het milieu nog verantwoord is dat de inrichting in 
werking wordt gehouden. Indien het antwoord daarop negatief is, zal de 
vergunning mogelijk moeten worden ingetrokken met toepassing van 
artikel 29, dan wel - ingeval er sprake is van een inrichting als bedoeld in 
artikel 25, tweede tot en met vierde lid - zal toestemming voor de 
overdracht van de vergunning moeten worden geweigerd. 

Naar aanleiding van een opmerking van dezelfde minderheid van de 
Crmh dat «oud zeer» niet kan worden gedekt door middel van een verze-
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kering, wordt er op gewezen dat alleen financiële zekerheid kan worden 
verlangd met het oog op gevolgen die ontstaan na de inwerkingtreding 
van de voorschriften ten aanzien waaraan de financiële zekerheidstelling 
wordt verbonden. Bij bestaande inrichtingen zal daarom voor het in 
werking treden van de desbetreffende voorschriften een onderzoek 
dienen te worden ingesteld naar de actuele situatie in of nabij de 
inrichting. 

Artikel 21 

Het kan gewenst zijn in een vergunning het van kracht worden of het 
blijven gelden van bepaalde voorschriften te verbinden aan een bepaald 
tijdstip of een bepaalde omstandigheid. In de huidige vergunningen-
praktijk gebeurt dit regelmatig. Artikel 2 1 , onder a en b, biedt hiertoe de 
mogelijkheid. Tevens maakt dit artikel - onder c - het mogelijk om in een 
vergunning te bepalen dat aangewezen voorschriften gedurende een 
bepaalde termijn blijven gelden, nadat de vergunning haar gelding heeft 
verloren. Een dergelijke bepaling komt nu onder andere voor in de 
Mijnwet Continentaal Plat. Zij kan onder meer van belang zijn ten aanzien 
van inrichtingen waarin afvalstoffen worden verwijderd, omdat hiermee 
kan worden bereikt dat bepaalde verplichtingen - bijvoorbeeld nazorg na 
beëindiging van de activiteiten in de inrichting - blijven doorlopen zolang 
als dat naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is in het belang 
van de bescherming van het milieu. Maar ook ten aanzien van andere 
inrichtingen kan het zinvol zijn om te bepalen dat bepaalde verplich-
tingen, zoals bijvoorbeeld financiële zekerheidsstelling, gedurende een 
bepaalde periode moeten worden nagekomen, ongeacht of de 
vergunning al dan niet eerder ophoudt te gelden. Bovendien kunnen 
hiermee ongewenste gevolgen van een intrekking van een vergunning 
worden tegengegaan of voorkomen. 

Artikel 22 

In het algemeen wordt een vergunning voor onbepaalde tijd verleend. 
In artikel 22 worden op deze regel twee uitzonderingen gemaakt. 

In het eerste lid wordt de mogelijkheid geboden om in situaties als 
bedoeld onder a tot en met d een vergunning voor een beperkte termijn 
te verlenen. Hiermee wordt aangesloten bij de Hinderwet, die ook de 
figuur van de tijdelijke vergunning kent. Nieuw is echter de beperking tot 
ten hoogste vijf jaar. Het aan een vergunning verbinden van een termijn 
moet uiteraard worden gemotiveerd. 

Bij een situatie als bedoeld onder c kan met name gedacht worden aan 
de omstandigheid dat nieuwe technieken in ontwikkeling zijn, die naar 
het zich laat aanzien op korte termijn bruikbaar zullen worden. 

Het aan een vergunning verbinden van een termijn kan worden 
beschouwd als een beperking als bedoeld in artikel 16, tweede lid. 

In het tweede lid wordt bepaald dat een vergunning die betrekking 
heeft op een inrichting waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting 
afkomstig zijn, worden verwijderd, dan wel chemische afvalstoffen of 
afgewerkte olie die in de inrichting zijn ontstaan, op of in de bodem 
worden gebracht om ze daar te laten, slechts geldt voor een bij de 
vergunning te stellen termijn van ten hoogste tien jaar. Dit sluit aan bij 
de huidige regeling in de Afvalstoffenwet en de Wet chemische afval-
stoffen. 

Hieraan ligt de overweging ten grondslag dat de beoordeling van de 
doelmatigheid van de verwijderingsinrichting bepaald wordt door de 
gegeven omstandigheden. Het oordeel wordt bepaald door onder meer 
ontwikkelingen in het aanbod van afvalstoffen (qua hoeveelheden, aard 
en samenstelling), verwerkingsmogelijkheden en technologische ontwik-
kelingen. Deze concretisering van de verschillende aspecten van doelma-
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tigheid is een dynamisch proces dat onderhevig is aan veranderingen in 
de tijd. Deze concretisering zal dan ook onderwerp dienen te zijn van 
strategische meerjarenplanning. Vergunningen voor verwijderingsactivi-
teiten met afvalstoffen kunnen in verband hiermee alleen voor een 
beperkte tijd worden verleend. Zodoende kan de uitvoering van het 
beleid worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Wel dient 
de uitvoering van het beleid zodanig te zijn dat de rechtszekerheid van 
betrokkenen in het oog wordt gehouden. Daarbij kan worden gedacht 
aan het hanteren van de omvang van de afschrijvingstermijnen op inves-
teringen die nodig zijn om aan de vergunningvereisten te kunnen voldoen 
als criterium voor de duur van de vergunning, maar ook aan schadever-
goedingsmogelijkheden ingeval een vergunning moet worden 
ingetrokken. 

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het verlenen van vergun-
ningen voor een bepaalde termijn of het verlopen van de desbetreffende 
termijn geen recht op schadevergoeding doet ontstaan. 

Artikel 23 

In artikel 23 is een bepaling opgenomen, vergelijkbaar met artikel 27 
van de huidige Hinderwet. Deze bepaling heeft in de vergunningen-
praktijk zijn nut bewezen. In sommige situaties zal het bevoegd gezag er 
goed aan doen de aanvrager van de vergunning uitdrukkelijk op deze 
bepaling te wijzen. Het tweede lid zal slechts goed gemotiveerd en in 
bijzondere situaties mogen worden gebruikt. De termijn, die volgens het 
tweede lid kan worden gesteld, zal uiteraard niet al te lang kunnen zijn, 
hooguit zo'n vijf jaar. Wanneer men een langere termijn stelt wordt het 
bijna onmogelijk nog een verantwoorde afweging als bedoeld in artikel 
13 te maken, onder meer in verband met het bij die afweging betrekken 
van de bestaande toestand van het milieu en het rekening houden met, 
dan wel in acht nemen van geldende milieukwaliteitseisen. 

Artikel 24 

Evenals thans het geval is bij de bestaande inrichtingenregimes van de 
Hinderwet, het Mijnreglement 1964, de Wet geluidhinder en de Wet 
inzake de luchtverontreiniging, zal het in de toekomst niet nodig zijn om 
een vergunning aan te vragen voor milieugunstige of milieu-neutrale -
complexen van - veranderingen van een inrichting of van de werking 
daarvan. Volstaan kan worden met een melding aan het bevoegd gezag. 
De voorschriften van de vergunning, voor zover relevant, moeten ook 
worden nageleefd in het veranderde gedeelte van de inrichting. Een 
vergunninghouder is niet gerechtigd op zijn melding terug te komen 
indien zulks zou inhouden dat een milieugunstige verandering geheel of 
gedeeltelijk wordt teniet gedaan. 

Voor het milieu ongunstige veranderingen zijn uiteraard niet van het 
verbod om een inrichting zonder vergunning te veranderen of in zijn 
werking te veranderen, vrijgesteld. Dit geldt ook voor veranderingen in 
de aard van de gevolgen voor het milieu. De ratio hiervan is dat verande-
ringen in bijvoorbeeld het patroon van uitworpen van verschillende 
stoffen in lucht en water in verschillende omstandigheden de ene keer 
gunstig en de andere keer ongunstig voor het milieu zijn, terwijl het 
voorts niet goed mogelijk is objectief te bepalen of een dergelijke veran-
dering in het emissiepatroon - gezien de onvergelijkbaarheid van de 
gevolgen van emissies van verschillende stoffen - wel of niet als gunstig 
beoordeeld moet worden. Ook behoeft een op het oog positieve veran-
dering ten aanzien van afvalstoffen niet zonder meer gunstig te zijn voor 
de doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Als gevolg hiervan kan het 
voorkomen dat de vergunninghouder, het bevoegd gezag en derden-
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belanghebbenden daarover verschillende visies hebben. Een vergunning-
procedure blijft derhalve voor dit soort gevallen aangewezen. 

Zoals de Crmh heeft geadviseerd, komt de bevoegdheid die het college 
van gedeputeerde staten thans heeft om aan een houder van een 
inrichting toe te staan dat slechts eenmaal per jaar achteraf gemeld 
wordt, te vervallen. 

Artikel 25 

In het voorgestelde eerste lid van artikel 25 is verwoord dat de 
vergunning geldt voor ieder die de inrichting drijft. Met andere woorden: 
een ieder die de inrichting drijft is houder van de vergunning. Dit kunnen 
rechtsopvolgers zijn van degene aan wie de vergunning is verleend, maar 
onder omstandigheden ook personen die met diegene een privaatrechte-
lijke relatie hebben. Dit impliceert niet alleen een recht om van de 
vergunning gebruik te maken, maar ook een plicht ervoor zorg te dragen 
dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. 

In de Kernenergiewet (artikel 70) wordt bepaald dat een krachtens die 
wet verleende vergunning persoonlijk is. Dit houdt niet alleen in dat de 
vergunning niet, althans niet zonder meer, voor rechtsopvolgers geldt, 
maar ook dat de vergunning gekoppeld is aan natuurlijke personen. In de 
memorie van toelichting werd dit destijds onder meer gemotiveerd met 
een verwijzing naar het soms geheime karakter van gegevens omtrent 
kernenergie en ioniserende stralen en de beoordeling van de betrouw-
baarheid van de persoon die een vergunning aanvraagt. Om soortgelijke 
redenen zijn het tweede en derde lid van het voorgestelde artikel 25 
opgenomen. Deze bepalingen beogen ten aanzien van inrichtingen 
waarin afvalstoffen worden verwijderd die van buiten de inrichting 
afkomstig zijn, dan wel waarin chemische afvalstoffen en afgewerkte olie 
die in de inrichting zijn ontstaan, op of in de bodem worden gebracht om 
ze daar te laten en voor andere bij algemene maatregel van bestuur aan 
te geven categorieën van gevallen, een uitzondering mogelijk te maken 
op de regel dat een vergunning ook geldt voor anderen dan degene aan 
wie zij is verleend. In die gevallen zal het ook voor de hand liggen een 
aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren, als de aanvrager niet degene is 
die de inrichting drijft. Het vierde lid opent de mogelijkheid uitzondering 
te maken op de bepalingen van het tweede en het derde lid. Bij situaties 
als bedoeld onder a kan men onder andere denken aan erfopvolgers, bij 
situaties als bedoeld onder b aan bijvoorbeeld wijziging van de naam van 
de rechtspersoon of overname door een andere onderneming. Afzonder-
lijke toetsing kan in situaties ais bedoeld onder b met name betrekking 
hebben op het criterium van artikel 13, eerste lid, onder g (gegronde 
vrees). 

Artikel 26 

Dit artikel bevat overgangsrecht voor de situatie dat een bestaande 
inrichting onder het verbod van artikel 6 komt te vallen. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om inrichtingen die niet meer onder een algemene 
maatregel van bestuur vallen, waarbij de vergunningplicht is opgeheven. 

In het tweede lid is bepaald dat indien ten gevolge van een veran-
dering van de inrichting of werking daarvan de in artikel 6 genoemde 
verboden gaan gelden, het in het eerste lid vervatte overgangsrecht niet 
van toepassing is voor zover het die verandering betreft. 

Het derde lid heeft betrekking op inrichtingen waarvoor krachtens 
artikel 38 regels golden onder opheffing van de vergunningplicht. Indien 
deze vergunningplicht van toepassing wordt, blijven die regels voor die 
inrichting gelden, totdat aan die plicht is voldaan. 
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Artikelen 27 en 28 

De artikelen 27 en 28 geven de grondslag voor wijziging, aanvulling of 
intrekking van voorschriften of beperkingen, die aan een vergunning zijn 
verbonden. Een dergelijke wijziging, aanvulling of intrekking kan ook 
betrekking hebben op de tijdstippen en termijnen als bedoeld in de 
artikelen 21 en 22. 

Artikel 27 geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid ambtshalve of op 
verzoek van een belanghebbende wijziging aan te brengen in de 
vergunning. De toetsingscriteria die gelden voor de beschikking op een 
aanvraag om een vergunning, gelden ook hier. Voorts is het bevoegd 
gezag - uiteraard - gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. Een dergelijke beschikking komt tot stand volgens de procedure 
van hoofdstuk 4, afdeling 3. In paragraaf 3.3. van deze memorie is nader 
op deze procedure ingegaan. 

Artikel 28 heeft betrekking op beschikkingen tot wijziging, aanvulling 
of intrekking die worden gegeven op aanvraag van de vergunninghouder. 
Ook hier gelden bovengenoemde toetsingscriteria. Een dergelijke 
beschikking komt tot stand volgens de procedure van hoofdstuk 4, 
afdeling 2. In paragraaf 3.2. van deze memorie is nader op deze 
procedure ingegaan. 

Artikel 29 

Het eerste lid van dit artikel geeft de bevoegdheid een vergunning in te 
trekken in het belang van de bescherming van het milieu of om andere 
redenen. De - hiervan te onderscheiden - intrekking bij wijze van sanctie 
is opgenomen in artikel 73. 

Op verschillende plaatsen in de milieuwetgeving is bepaald dat het 
bevoegd gezag de vergunning kan intrekken wegens ontoelaatbare 
belasting van het milieu. Zo bepalen artikel 34, eerste lid, onder b, van de 
Wet inzake de luchtverontreiniging en artikel 47, eerste lid, onder b, van 
de Afvalstoffenwet dat gedeputeerde staten tot intrekking kunnen 
overgaan indien de inrichting ontoelaatbare luchtverontreiniging onder-
scheidenlijk belasting van het milieu veroorzaakt en wijziging of 
aanvulling van de vergunningvoorschriften geen oplossing biedt respec-
tievelijk kan bieden. In dit artikel is in het eerste lid, onder a, een meer 
algemeen criterium voor intrekking in bedoelde situaties gegeven. 

Aandacht verdient het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a, in 
samenhang met artikel 5 1 , tweede lid. Op grond van de bestaande 
milieuwetgeving is het in een aantal gevallen mogelijk dat om milieuhy-
giënische redenen van overheidswege een inrichting of een deel daarvan 
wordt stilgelegd, een toestel buiten werking wordt gesteld of een 
handeling wordt gestaakt. Een dergelijke calamiteitenregeling is te 
vinden in de artikelen 43 en volgende van de Wet inzake de luchtveront-
reiniging. Ook de onderhavige voorstellen bieden de mogelijkheid een 
inrichting met onmiddellijke ingang stil te leggen. Het bevoegd gezag 
moet daarvoor dan de vergunning intrekken en de beschikking op grond 
van artikel 51 , tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne terstond van kracht verklaren. 

Indien een omstandigheid die een grond vormt voor intrekking van een 
vergunning slechts ten aanzien van een gedeelte van een inrichting geldt 
en het resterende gedeelte van de inrichting zelfstandig kan functio-
neren, is het bevoegd gezag slechts gerechtigd tot het intrekken van de 
vergunning voor het desbetreffende gedeelte van de inrichting. 

Het bevoegd gezag kan ambtshalve tot intrekking overgaan, maar ook 
op verzoek van een belanghebbende, zoals bijvoorbeeld de inspecteur. 
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De redenen die tot intrekking aanleiding kunnen geven, zijn in het 
eerste lid van dit artikel limitatief opgesomd. Grotendeels zijn deze 
redenen ook thans in de milieuwetgeving opgenomen. 

Artikel 30 

Op grond van dit artikel kan de vergunninghouder het bevoegd gezag 
vragen de vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken. Dit verzoek kan 
slechts worden gehonoreerd indien het belang van de bescherming van 
het milieu zich daartegen niet verzet. Ten aanzien van deze beslissing zijn 
de artikelen 13 en 14 (toetsingskader) van overeenkomstige toepassing. 
Gaat het om een inrichting, waarvoor financiële zekerheid als bedoeld in 
artikel 20 kan worden gevraagd, dan kan aan de intrekkingsbeschikking 
een voorschrift, inhoudende zekerheidsstelling, worden verbonden (derde 
lid). Tevens kan bij de beschikking worden bepaald dat bepaalde 
voorschriften, die aan de vergunning waren verbonden, ook na de 
intrekking gedurende een daarbij aangegeven termijn blijven gelden 
(vierde lid, vergelijk artikel 21 , onder c). Op de beschikking is hoofdstuk 
4, afdeling 3, van toepassing. 

Artikel 31 

Verwezen wordt allereerst naar hetgeen terzake van de aanwijzing is 
opgemerkt in paragraaf 1.5.2. van deze memorie. Daarnaast wordt het 
volgende opgemerkt. Bij de invoering van de Wet inzake de luchtveront-
reiniging deed de aanwijzingsfiguur haar intrede in de milieuwetgeving. 
Zij komt thans verder voor in de Hinderwet, de Afvalstoffenwet en de 
Wet geluidhinder en heeft steeds betrekking op beschikkingen van het 
bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen. Voor zover burgemeester en 
wethouders bevoegd gezag zijn heeft de minister tot op heden geen 
bevoegdheid tot het geven van een aanwijzing. 

Artikel 31 geeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer die bevoegdheid ten aanzien van het bevoegd gezag in 
het algemeen. 

De gevallen waarin een aanwijzing kan worden gegeven, beperken zich 
overigens niet tot het belang van de bescherming van het milieu. 
Criterium is, evenals in de bestaande wetgeving, het algemeen belang. In 
de memorie van antwoord bij de Wet inzake de luchtverontreiniging 
(Kamerstukken II 1969/70, 9816, nr. 6) is toegelicht dat onder dit 
criterium niet alleen het «belang van de volksgezondheid» verstaan moet 
worden, maar dat het ook vele andere belangen omvat die «het welzijn 
van het volk mede bepalen». Als voorbeeld werden genoemd landbouw, 
werkgelegenheid en landsverdediging. Zo kan een aanwijzing gegeven 
worden, aldus genoemde memorie, wanneer bedoelde andere «belangen 
- waarvan de zwaarte wellicht niet in de eerste plaats ter beoordeling 
staat van gedeputeerde staten - een zodanige rol spelen dat een andere 
beslissing geboden is». Van de bestaande aanwijzingsbevoegdheden in 
de milieuwetgeving is tot op heden geen gebruik gemaakt. 

Een nieuw element is de in het tweede lid omschreven verplichting tot 
het plegen van overleg met het bevoegd gezag voordat tot het geven van 
een aanwijzing wordt overgegaan. Voor zover het plegen van dit overleg 
kan worden beschouwd als een verstandige wijze van voorbereiding van 
beslissingen die toch al steeds wordt gevolgd, zou voor het wettelijk 
vastleggen van een plicht daartoe wellicht minder reden zijn. Dit overleg 
echter zou er zo mogelijk ook toe moeten leiden dat het beleid van de 
centrale overheid en dat van het bevoegde gezag spontaan op elkaar 
wordt afgestemd, in welk geval een aanwijzing achterwege kan blijven. 
Nu dit laatste vooral in het licht van de decentralisatie-gedachte te 
verkiezen valt, is de verplichting tot het vooraf plegen van overleg met 
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name bedoeld om te bevorderen dat het relatief zware middel van de 
aanwijzing ook in de toekomst zo min mogelijk zal worden gebruikt. 

Een aanwijzing die er toe strekt een aangevraagde vergunning te 
weigeren, kan alleen gestoeld zijn op de in artikel 13, 14 en 15 
genoemde gronden. 

Volgens het derde lid wordt de aanwijzing in de beschikking vermeld. 
Het bevoegd gezag kan tegen de beschikking beroep instellen, niet 

tegen de aanwijzing als zodanig (zie de artikelen 42b en 42c). 

Artikelen 32 tot en met 36 

Samen met hun spiegelbeeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren (zie artikel X, onderdeel H) geven deze artikelen de koppeling weer 
tussen de vergunning op grond van die wet en die op grond van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne. Door gelijktijdige indiening en het 
gelijk lopen van alle procedurestappen met betrekking tot beide 
aanvragen wordt procedurele en inhoudelijke coördinatie van de besluit-
vorming over de beschikingen op beide aanvragen mogelijk maakt. In 
paragraaf 2.2.1. van de memorie van toelichting is reeds op deze afstem-
mingsconstructie ingegaan. 

De in artikel 36 genoemde intrekkingsmogelijkheid is opgenomen om 
te verzekeren dat in geval de vergunning op grond van de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren wordt ingetrokken, ook de Wabm-vergunning 
kan worden ingetrokken. 

Artikelen 37 tot en met 37d 

Zoals in paragraaf 2.2.1. van deze memorie reeds is toegelicht, komt 
voor een inrichting waarin chemische afvalstoffen of afgewerkte olie 
worden verwijderd, die van buiten de inrichting afkomstig zijn, dan wel 
voor een inrichting, waarin chemische afvalstoffen of afgewerkte olie, die 
in de inrichting zijn ontstaan, op of in de bodem worden gebracht om ze 
daar te laten, het vergunningvereiste op grond van de Wet chemische 
afvalstoffen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de 
Wabm-vergunning met het vereiste van een verklaring van geen bezwaar 
van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, aan te vragen door het gezag dat bevoegd is ten aanzien van de 
vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 
Voor de inrichtingsvergunningen van de Kernenergiewet en de Mijnwet 
1903 geldt een zelfde constructie. Hiermee wordt bereikt dat de 
betrokken bedrijven een vergunning minder nodig hebben, terwijl de op 
centraal niveau te verrichten «doelmatigheidstoetsing» blijft bestaan. 

In het eerste lid van artikel 37 worden de inrichtingen aangegeven ten 
aanzien waarvan een dergelijke verklaring van geen bezwaar vereist is. 
Op grond van het tweede lid van dit artikel kan bij algemene maatregel 
van bestuur ook voor andere «verwijderingsinrichtingen» een verklaring 
van geen bezwaar worden vereist, voor zover dit naar het oordeel van de 
Kroon noodzakelijk is gelet op de bovenprovinciale belangen die bij de 
doelmatige verwijdering betrokken zijn. 

Het derde lid van artikel 37 opent de mogelijkheid te bepalen dat voor 
bepaalde categorieën van gevallen geen verklaring van geen bezwaar als 
bedoeld in het eerste lid vereist is. Het betreft gevallen waarin bepaalde 
stoffen wel als chemische afvalstof in de zin van de Wet chemische 
afvalstoffen aangemerkt blijven, maar waarvoor ten aanzien van de 
betreffende verwijderingsactiviteiten geen behoefte meer bestaat aan 
een centrale toetsing van de doelmatigheid van de verwijdering. 
Opgemerkt wordt dat, voor zover van het derde lid van artikel 37 gebruik 
gemaakt is, de doelmatigheidstoetsing door het bevoegd gezag dient te 
geschieden overeenkomstig artikel 13. 
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Het eerste en tweede lid van artikel 37a bepalen dat de vergunning 
niet verleend wordt dan nadat de verklaring van geen bezwaar door de 
minister is gegeven. Een en ander is in het vierde lid van artikel 37b 
zodanig geconstrueerd dat het ontwerp van de verklaring door de 
minister aan het bevoegd gezag moet zijn gezonden voordat de ontwerp-
beschikking van het bevoegd gezag overeenkomstig artikel 40i aan de 
aanvrager van de vergunning en de betrokken overheidsorganen kan 
worden gezonden en ter inzage kan worden gelegd. 

In de gevallen waarin een verklaring van geen bezwaar van de minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is vereist, 
moeten gegevens worden verschaft die het de minister mogelijk maken 
te beoordelen of hij die verklaring kan geven. In de algemene maatregel 
van bestuur op grond van artikel 10 zal worden aangegeven welke 
gegevens dat zijn. 

Bij het ontbreken van deze gegevens wordt de aanvrager niet-ontvan-
kelijk verklaard indien de minister daarom verzoekt. De grond voor de 
niet-ontvankelijkverklaring is in een dergelijk geval het verzoek van de 
minister. Het bevoegd gezag kan dus terstond na ontvangst van het 
verzoek niet-ontvankelijk verklaren. 

In verband met de bepaling van artikel 40d is het van groot belang dat 
het bevoegd gezag goede uitvoering geeft aan artikel 37b, eerste lid, 
waarin is bepaald dat het onverwijld een exemplaar van de aanvraag en 
de daarbij gevoegde stukken aan de minister moet zenden. Als het 
bevoegd gezag hiertoe pas over gaat als de in artikel 40d, eerste lid, 
bedoelde termijn reeds is verstreken, moet het rekening houden met de 
mogelijkheid dat de minister tot de conclusie komt dat er wegens het 
ontbreken van de benodigde gegevens voor hem onvoldoende inzicht 
bestaat in het onderwerp van de aanvraag, zodat in het belang van een 
doelmatige verwijdering van de betrokken afvalstoffen de verklaring van 
geen bezwaar moet worden geweigerd. 

De verklaring kan slechts worden geweigerd in het belang van een 
doelmatige verwijdering van de betrokken afvalstoffen (artikel 37a, derde 
lid). De artikelen 13, 14 en 15 zijn hierbij van overeenkomstige 
toepassing, voor zover deze betrekking hebben op de doelmatige verwij-
dering van de betrokken afvalstoffen. Hieronder valt ook de toetsing of er 
sprake is van gegronde vrees als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder 
g, voor zover deze betrekking heeft op de doelmatige verwijdering. 

Het bevoegd gezag heeft niet de bevoegdheid zelf een oordeel te 
vormen over de aanvraag om een vergunning, voor zover het de doelma-
tigheid van de verwijdering betreft van de bij of krachtens artikel 37 
aangewezen afvalstoffen. In artikel 37a, vijfde lid, is dit met zo veel 
woorden tot uitdrukking gebracht. Wel kan het bevoegd gezag te allen 
tijde - maar in ieder geval over het ontwerp van de verklaring - aan de 
minister advies uitbrengen met het oog op de samenhang tussen de 
beslissing omtrent de verklaring en de beslissing op de aanvraag (artikel 
37b, zesde lid). Dit is in het bijzonder van belang om een consistentie te 
kunnen waarborgen van de aan de vergunning te verbinden beperkingen 
of voorschriften. Bij de verklaring kan de minister namelijk voorschriften 
en beperkingen aangeven, die in het belang van de doelmatige verwij-
dering van de betrokken afvalstoffen aan de vergunning dienen te 
worden verbonden (artikel 37a, vierde lid). De artikelen 16 tot en met 22 
zijn hierop van overeenkomstige toepassing. 

Als het bevoegd gezag het niet eens is met de beslissing inzake de 
verklaring of met de daaraan te verbinden voorschriften, kan het op 
grond van artikel 42c, tweede lid, beroep instellen. Ook kan het bevoegd 
gezag besluiten de vergunning te weigeren, als zij van oordeel is dat de 
afgegeven verklaring van geen bezwaar in verband met de consequenties 
daarvan voor de overige gevolgen die de inrichting voor het milieu heeft, 
zou leiden tot een vergunning die in strijd is met het belang van de 
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bescherming van het milieu (artikel 15). Volgens het zesde lid van artikel 
37a wordt de verklaring vermeld in de beschikking. 

Het initiatief voor een wijziging of intrekking van een vergunning (dan 
wel wijziging, aanvulling of intrekking van vergunningvoorschriften) kan 
ook uitgaan van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer, namelijk wanneer deze in het belang van een 
doelmatige verwijdering van de betrokken afvalstoffen het bevoegd 
gezag verzoekt tot wijziging of intrekking van een vergunning over te 
gaan. In dat geval moet het bevoegd gezag de vergunning overeen-
komstig dat verzoek wijzigen dan wel intrekken, aldus artikel 37d. Bij zijn 
verzoek kan de minister een termijn stellen, waarbinnen aan het verzoek 
moet zijn voldaan. Dezelfde procedure is van toepassing als bij wijzi-
gingen op initiatief van het bevoegd gezag. Indien de minister naar 
aanleiding van de binnengekomen adviezen of bezwaren zijn verzoek 
wijzigt, wordt de vergunning door het bevoegd gezag uiteraard overeen-
komstig het bijgestelde verzoek van de minister gewijzigd. 

Artikel 38 

Artikel 38 heeft betrekking op categorieën van inrichtingen waarvoor 
algemene regels gelden en de vergunningplicht is opgeheven. In 
paragraaf 2.3.2. van deze memorie is daar reeds uitgebreid op ingegaan. 

De elementen van artikel 13, eerste lid, die het tot vergunningverlening 
bevoegd gezag bij de beslissing op een aanvraag moet betrekken (zoals 
de gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken), zullen 
voor zover van toepassing ook een rol behoren te spelen bij het stellen 
van algemene regels door de Kroon. Dit geldt overigens ook voor 
algemene maatregelen van bestuur krachtens de artikelen 39, eerste lid, 
en 39a, eerste lid. 

In het tweede lid van dit artikel is bepaald dat op de aan die regels te 
verbinden voorschriften de artikelen 17 tot en met 21 van overeenkom-
stige toepassing zijn. Dit betekent onder meer dat in het belang van de 
bescherming van het milieu de onderhavige regels doel- en middelvoor-
schriften en andere voorschriften kunnen bevatten en tevens in de 
daartoe aangewezen gevallen in die regels de verplichting kan worden 
opgenomen financiële zekerheid te stellen. 

Artikel 38a 

In een algemene maatregel van bestuur waarbij onder opheffing van 
de vergunningplicht regels worden gesteld, moet de verplichting worden 
opgenomen het oprichten of het veranderen van een zodanige inrichting, 
dan wel het veranderen van de werking daarvan, te melden. 

Wat de functie van het melden betreft, wordt verwezen naar paragraaf 
2.3.2. van deze memorie. Daar is reeds opgemerkt dat de melding voor 
het bevoegd gezag onder andere een controle-functie vervult en dat het 
bevoegd gezag kan nagaan of de melding terecht is geschied. Dat doet 
uiteraard niet af aan het feit dat degene die meldt, zelf de verantwoorde-
lijkheid draagt voor de juistheid daarvan. 

Het staat het bevoegd gezag overigens vrij om met de melding op een 
bepaalde wijze om te gaan. Zo kan aan degene die meldt een ontvangst-
bevestiging worden gezonden dan wel de juistheid van de melding 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 

Bij de melding moeten de bij of krachtens de maatregel aangewezen 
gegevens worden overgelegd (tweede lid, onder c en derde lid). Deze 
gegevens zullen wat aantal en strekking betreft, zo beperkt mogelijk 
moeten zijn, maar moeten het in beginsel wel mogelijk maken te beoor-
delen of een melding al dan niet terecht is geschied. 
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Zoals in onderdeel b van het tweede lid is bepaald, moet de melding 
geschieden voor het tijdstip van oprichting of verandering van de 
inrichting. Daarmede wordt voorkomen dat het bevoegd gezag door een 
melding welke ten onrechte is gedaan, na realisering van de oprichting of 
verandering voor een voldongen feit wordt geplaatst. 

Volgens het vierde lid van dit artikel wordt de melding bekendgemaakt. 
Daarnaast kunnen regels worden gesteld omtrent het bekend maken van 
andere ingevolge de maatregel verstrekte gegevens. Wat dit laatste 
betreft kan worden gedacht aan het bekend maken van gegevens 
waarvan de bekendmaking ingevolge internationale verdragen verplicht 
is. 

Artikel 38b 

Algemene regels voor categorieën van inrichtingen zullen doorgaans 
globaler van opzet zijn dan vergunningvoorschriften. Algemene regels 
lenen zich er niet voor alle situaties die zich kunnen voordoen, uitputtend 
te regelen. In het eerste lid van dit artikel is nu de mogelijkheid 
opgenomen om in de eerste plaats de algemeen gestelde regels meer 
toe te snijden op situaties die zich in de praktijk voordoen. Daartoe kan 
de houder van de inrichting de verplichting worden opgelegd om te 
voldoen aan nadere eisen met betrekking tot in de maatregel geregelde 
onderwerpen. 

Deze onderwerpen zijn evenwel niet alleen die waarvoor in de 
maatregel voorschriften zijn gesteld, maar daarnaast ook onderwerpen 
die als zodanig zijn aangegeven, maar waarover geen voorschriften zijn 
gesteld. 

Verder kunnen nadere eisen worden gesteld op grond van bijzondere -
in de algemene maatregel van bestuur aangegeven - omstandigheden 
met betrekking tot in de maatregel geregelde onderwerpen. Een 
voorbeeld van dit laatste is bij bestaande inrichtingen een fysieke 
onmogelijkheid om aan gestelde voorschriften te voldoen, terwijl het 
doel dat met de gestelde voorschriften beoogd werd, ook op een andere 
wijze bereikt kan worden. 

Het tweede lid van dit artikel bevat een overgangsbepaling voor inrich-
tingen die reeds zijn opgericht op het tijdstip dat de algemene regel in 
werking treedt. Zij vormt het spiegelbeeld van het bepaalde in artikel 26, 
waar voorzien is in de situatie dat het verbod van artikel 6 gaat gelden in 
plaats van een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 38. 

Artikel 38c 

In dit artikel is bepaald dat de minister van VROM ter uitvoering van 
internationale verplichtingen regels als bedoeld in de artikelen 38 tot en 
met 38b kan vaststellen bij ministerieel besluit. Dit maakt een snelle en 
eenvoudige uitvoering van internationale voorschriften mogelijk. Wel 
verdient het de aandacht dat deze bevoegdheid niet verder strekt dan tot 
strikte uitvoering van datgene waartoe de Nederlandse Staat krachtens 
internationaal voorschrift verplicht is. Wanneer daar bovenuit wordt 
gegaan, zal steeds een algemene maatregel van bestuur noodzakelijk 
zijn. Zie hierover ook paragraaf 2.3. Een ministerieel besluit wordt 
overeenkomstig de Bekendmakingswet in de Staatscourant geplaatst. 

Artikel 39 

Dit artikel heeft betrekking op categorieën van inrichtingen waarvoor 
algemene regels zijn gesteld terwijl de vergunningplicht in stand blijft. 
Voor een algemene toelichting op het bepaalde in dit artikel wordt 
verwezen naar par. 2.3.3. van deze memorie. 
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Wat het tweede lid betreft, wordt verwezen naar de artikelsgewijze 
toelichting op artikel 38, tweede lid. 

De bepalingen van het vierde en vijfde lid geven de regeling van artikel 
39 de nodige flexibiliteit. 

In het vierde lid is bepaald dat in de maatregel kan worden aange-
geven dat het bevoegd gezag bij het verlenen of wijzigen van de 
vergunning van de gestelde regels kan afwijken. In dat geval dient een 
bandbreedte voor dat afwijken te worden bepaald, d.w.z. aangegeven 
moet worden binnen welke grenzen kan worden afgeweken. Indien bij de 
maatregel een afwijkingsbevoegdheid is geboden kan tevens worden 
bepaald dat die bevoegdheid slechts geldt in daarbij aangegeven catego-
rieën van gevallen. Daarmee wordt hier bedoeld dat kan worden bepaald 
dat de bevoegdheid tot afwijken slechts kan worden gehanteerd onder 
bij de maatregel aangegeven voorwaarden. Zo'n voorwaarde zou bijvoor-
beeld kunnen zijn dat afwijken slechts is toegestaan wanneer een zelfde 
beschermingsniveau wordt bereikt als beoogd met de in de maatregel 
gegeven norm. 

Ingevolge het vijfde lid kan worden bepaald dat moet worden voldaan 
aan nadere eisen die het bevoegd gezag kan stellen met betrekking tot 
bij de maatregel aangegeven onderwerpen. De laatste volzin van het 
vijfde lid houdt in dat bij amvb gevallen worden aangegeven waarbij, 
indien dergelijke nadere eisen niet worden gesteld in het kader van het 
verlenen of wijzigen van de vergunning, de beschikking waarbij de 
nadere eis wordt gegeven afzonderlijk moeten worden bekendgemaakt. 

In het zevende lid is artikel 38c van overeenkomstige toepassing 
verklaard. 

Artikel 39a 

Voor een algemene beschouwing op de in artikel 39a voorgestelde 
mogelijkheid wordt verwezen naar paragraaf 2.3.3. van deze memorie. 

In het tweede lid is een aantal artikelen van overeenkomstige 
toepassing verklaard. De op grond van die artikelen te stellen beper-
kingen en voorschriften kunnen derhalve ook aan een in het eerste lid 
bedoelde maatregel worden verbonden (zie ook de toelichting op artikel 
38, tweede lid). 

Op de bepaling van het derde lid (afwijkingsmogelijkheid) is uitgebreid 
ingegaan in paragraaf 2.3.3. van deze toelichting. 

Aangezien het bij deze maatregel gaat om een door het bevoegd 
gezag uit te voeren verplichting, is met het oog op de effectuering 
daarvan in het vierde lid bepaald dat een termijn moet worden gesteld 
waarbinnen die verplichting moet zijn uitgevoerd. 

Voor een toelichting op het vijfde lid wordt verwezen naar de 
toelichting op artikel 38c. 

Artikel 40 

Dit artikel sluit aan bij het huidige artikel 6 van de Wabm. Het eerste 
lid beoogt dat de procedures van hoofdstuk 4 ten eerste van toepassing 
zijn op de totstandkoming van beschikkingen op grond van hoofdstuk 3, 
voor zover dat in dat hoofdstuk is aangegeven. Dit houdt bijvoorbeeld in 
dat de Wabm-vergunning van artikel 6 gelet op artikel 11 wel onder de 
procedures van hoofdstuk 4 valt, maar een beschikking tot het stellen 
van nadere eisen ten aanzien van een vergunningvoorschrift niet. Het 
eerste lid geeft voorts aan dat de procedures van hoofdstuk 4 van 
toepassing zijn op de totstandkoming van beschikkingen krachtens de in 
het tweede lid genoemde wetten, eveneens voor zover dat bij of 
krachtens de betrokken wet is bepaald. 
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Artikel 40b 

Aan de aanvrager wordt een bewijs van ontvangst gestuurd. De datum 
van ontvangst van de aanvraag is daarop vermeld. Dit is van belang, 
omdat vanaf die datum verschillende termijnen beginnen te lopen, 
namelijk de termijn na afloop waarvan niet meer niet-ontvankelijk kan 
worden verklaard wegens het ontbreken van gegevens (twee maanden), 
de termijn voor toezending van het ontwerp van de beschikking en de 
beschikking (drie, respectievelijk zes maanden), alsmede de termijn 
waarbinnen kan worden bepaald dat de termijnen voor het toezenden 
van het ontwerp van de beschikking en voor het geven van de 
beschikking worden verlengd omdat de aanvraag een zeer ingewikkeld of 
omstreden onderwerp betreft. 

De betrokken overheidsorganen krijgen onverwijld een exemplaar van 
de aanvraag en van de daarbij gevoegde stukken. Zij kunnen zich 
daardoor reeds vroeg een indruk vormen over de ontvankelijkheid en 
over de toelaatbaarheid van het voorgenomen project en de aan een 
vergunning te verbinden voorschriften. 

Artikel 40c 

Een aanvraag mag niet in een vreemde taal zijn gesteld. Voor andere 
stukken die ter inzage worden gelegd, geldt dit niet. Deze mogen, zoals 
in artikel 40m is aangegeven, wel in een vreemde taal zijn gesteld, mits 
ze - voor zover ze redelijkerwijs nodig kunnen zijn voor de beoordeling 
van het ontwerp van de beschikking - vergezeld gaan van een Neder-
landse samenvatting. Technische verhandelingen over het gebruik van 
apparaten behoeven dus, als zij geen deel uitmaken van de aanvraag zelf, 
niet letterlijk in het Nederlands te worden vertaald. 

Artikelen 40d en 40e 

In deze artikelen gaat het alleen om niet-ontvankelijk verklaren wegens 
het ontbreken van gegevens. Niet-ontvankelijkverklaring om andere 
redenen, bijvoorbeeld omdat de aanvraag hetzelfde onderwerp betreft, 
als waarvoor reeds een vergunningaanvraag behandeld is, blijft mogelijk, 
zo nodig ook na afloop van de in artikel 40d genoemde termijn. De 
gronden waarop een aanvrager niet-ontvankelijk verklaard kan worden, 
worden niet limitatief in de wet opgesomd. Een limitatieve opsomming 
kan ook niet worden gegeven. 

Niet in alle gevallen zal het nodig zijn te beschikken over alle gegevens 
die voor een aanvraag voor de betrokken inrichting op grond van de 
algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 10 zijn vereist. Het 
is denkbaar dat met minder gedetailleerde gegevens kan worden 
volstaan om te bepalen of het voorgenomen project toelaatbaar is en, zo 
ja, onder welke voorwaarden. Evenals thans mogelijk is kan het bevoegd 
gezag dan niet-ontvankelijkverklaring wegens het onvolledig zijn van de 
gegevens achterwege laten. Het kan vragen de ontbrekende gegevens 
alsnog binnen een bepaalde termijn te verstrekken. De later ingediende 
gegevens moeten uiteraard bij de ter inzage liggende stukken gevoegd 
worden. 

Het vragen van de ontbrekende gegevens zal moeten geschieden 
binnen de krachtens artikel 40d, eerste lid, geldende termijn, dus binnen 
twee maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag. Voor het 
verstrekken van de ontbrekende gegevens kan een langere termijn 
worden gesteld. In het - zelden te verwachten - geval dat het om essen-
tiële gegevens zou gaan, is dat niet gewenst. Dan dienen deze gegevens 
binnen twee maanden na de ontvangst van de aanvraag te zijn verstrekt. 
Na het verstrijken van die termijn vervalt immers voor het bevoegd gezag 
de mogelijkheid de aanvrager niet-ontvankelijk te verklaren wegens het 
ontbreken van die gegevens. Het tweede lid van artikel 40d ziet alleen op 
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het ontbreken van gegevens die niet essentieel zijn voor de beoordeling 
van de aanvraag. 

Artikel 40f 

Een beschikking tot niet-ontvankelijkverklaring is niet een beschikking 
op de aanvraag als bedoeld in artikel 40r. Het is immers geen inhoude-
lijke beschikking, maar een procedurele. Op een dergelijke beschikking 
zijn derhalve niet alle publikatievereisten van toepassing, die voor een 
beschikking op een aanvraag gelden. 

Artikel 40g 

Bij de regeling van de milieu-effectrapportage in de Wabm speelt de 
aanvraag voor een mer-plichtig besluit een essentiële rol (zie onder 
andere de artikelen 41w, 41ab en 41ac). In verband hiermee en met het 
karakter van mer-plichtige beschikkingen en de mer-procedure is het 
gewenst te verplichten dat in mer-plichtige gevallen de aanvraag wordt 
bekendgemaakt. 

Artikel 40i 

In het tweede en derde lid zijn minimumvereisten voor de bekend-
making van het ontwerp van de beschikking aangegeven. Dit zijn in grote 
lijnen dezelfde vereisten die thans gelden ten aanzien van bekendmaking 
van aanvragen. Zo kan ook hier opgemerkt worden dat de kring van 
personen onder wie verspreiding van een kennisgeving moet plaats-
vinden, van geval tot geval kan verschillen. Deze moet worden gezien in 
het licht van het met de kennisgeving beoogde doel, de bekendmaking 
bij degenen die er belang bij hebben te weten dat de aanvraag is 
ingediend en kennis te nemen van het ontwerp van de beschikking. 
Eenzelfde criterium geldt bij de publikatie van de kennisgeving in de 
pers. Dit kan met zich brengen dat publikatie in bladen zal plaatsvinden 
die buiten het ambtsgebied van het bevoegd gezag en zelfs buiten de 
landsgrenzen verschijnen. Naast de hier genoemde wijzen van bekend-
making kan het bevoegd gezag ook, net als thans mogelijk is, op andere 
wijzen bekendheid geven aan het ontwerp van de beschikking. Met de 
term gelijktijdig wordt uiteraard niet bedoeld dat aan al deze vormen van 
bekendmaking precies op hetzelfde moment uitvoering dient te worden 
gegeven. Het is zeer wel denkbaar dat bijvoorbeeld op donderdag in de 
pers bekend wordt gemaakt dat met ingang van de maandag die daarop 
volgt, stukken ter inzage zullen liggen. De termijn voor het indienen van 
bezwaren en adviezen begint dan uiteraard pas op die maandag te lopen. 
Die termijn is immers afhankelijk van de dag waarop de terinzagelegging 
aanvangt. 

Deze bepaling wijkt slechts af van de huidige regeling voor de bekend-
making van aanvragen om vergunningen met betrekking tot inrichtingen 
doordat niet langer is voorgeschreven dat de kennisgeving op of nabij 
het terrein van de inrichting of het werk wordt aangeplakt. De advies-
commissie Evaluatie Wabm raadde dit af, omdat deze aanplakking weinig 
zinvol is gebleken. De aanplakking aan het gemeentehuis is wel gehand-
haafd. 

Ook de publikatie van de kennisgeving van het ontwerp van de 
beschikking in de Staatscourant in gevallen waarin Onze Minister of 
gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn, is gehandhaafd. 

Gebruikers van gebouwen die in de directie omgeving van de inrichting 
liggen, krijgen een niet op naam gestelde kennisgeving, voor zover deze 
kan dienen om het beoogde doel - namelijk de bekendmaking bij 
diegenen die met de milieugevolgen vande inrichting te maken kunnen 
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krijgen - te bereiken. Onder de gebruikers worden hier mede verstaan de 
gebruikers van permanent lig- of standplaats innemende woonschepen 
of woonwagens. In de memorie van toelichting bij de huidige Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne is gezegd dat de kring waarbinnen 
deze kennisgeving wordt verspreid naar omstandigheden zal kunnen 
variëren. Ook hier geldt dat van geval tot geval moet worden nagegaan in 
welke kring verspreiding van een kennisgeving zinvol is. 

Artikel 40j 

Bij de vermelding van de uren waarop en de plaats waar de stukken ter 
inzage liggen, zal uiteraard ook moeten worden aangegeven dat de 
stukken, zoals bepaald in artikel 40n, desgevraagd buiten de werkuren 
kunnen worden gezien, en tot wie men een verzoek moet richten om van 
deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Artikelen 40k tot en met 40n 

Onder het ontwerp van de beschikking wordt verstaan het ontwerp van 
de beschikking zoals het bevoegd gezag die uiteindelijk denkt te geven. 

Dit stuk moet dus ook de overwegingen bevatten die aan de 
beschikking ten grondslag zullen liggen en beperkingen en voorschriften 
die aan een eventuele vergunning naar het oordeel van dat gezag moeten 
worden verbonden. 

Bij het ontwerp van de beschikking worden ook andere stukken ter 
inzage gelegd. Alle ter inzage liggende stukken kunnen tot het eind van 
de beroepstermijn worden ingezien. 

Gedurende de procedure kunnen nieuwe stukken bij het bevoegd 
gezag binnenkomen. Deze worden overeenkomstig de bepalingen van dit 
hoofdstuk zo spoedig mogelijk bij de reeds ter inzage gelegde stukken 
gevoegd. 

Voordat stukken die niet door de aanvrager zijn ingebracht, ter inzage 
worden gelegd, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze in te 
zien, opdat hij zich kan beraden of hij een verzoek om geheimhouding 
van gegevens wil indienen. Deze geheimhouding geldt niet ten aanzien 
van de betrokken overheidsorganen. 

Op de mogelijkheid een afschrift te verkrijgen van de ter inzage 
gelegde stukken kan een uitzondering nodig zijn, bijvoorbeeld met het 
oog op tekeningen, die zonder dat men over de originelen en over 
bijzondere apparatuur beschikt, vaak niet kunnen worden vermenig-
vuldigd. In de praktijk wordt soms een exemplaar van de stukken tijdelijk 
aan belangstellenden uitgeleend. Mits het volledige pakket toegankelijk 
blijft voor anderen, is daar uiteraard geen bezwaar tegen. 

Wellicht ten overvloede wordt hier opgemerkt dat ten aanzien van 
stukken waarvan deze wet geen bekendmaking voorschrijft, de 
bepalingen van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn. 

Inzage van stukken buiten de werkuren behoeft volgens de voorge-
stelde regeling alleen te worden gegeven indien daarom wordt verzocht. 
De periode van ten minste drie aaneengesloten uren in de week is 
gehandhaafd in het belang van degene die de - vaak omvangrijke -
stukken wil inzien. Voor overheidsinstanties die veel aanvragen behan-
delen, kan het ter besparing van tijd en kosten, aanbeveling verdienen 
het verlenen van inzage in stukken buiten de werkuren met betrekking tot 
verschillende aanvragen te combineren. 

Artikel 40o 

In het eerste lid is min of meer impliciet bepaald dat het bevoegd 
gezag de adviseurs in de gelegenheid stelt advies uit te brengen over de 
ontwerpbeschikking. Dit moet geschieden binnen een maand nadat het 
ontwerp ter inzage is gelegd. 
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Voor zover de adviseurs daartoe behoefte voelen, kunnen zij uit eigen 
beweging advies uitbrengen over de beoordeling en beslissing op een 
aanvraag. Te denken valt aan een beschikking als bedoeld in artikel 40g 
of artikel 40t. Zie in verband hiermee verder ook artikel 12, tweede lid. 

Artikelen 40p en 40q 

Een ieder kan schriftelijk of desgevraagd mondeling bezwaren in de zin 
van deze wet inbrengen. Zoals in de toelichting bij de huidige Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne is gezegd, geldt dit - conform de 
aanbeveling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling C(76)55(Final) - ook voor degenen die niet-ingezetene zijn 
van Nederland. 

Degenen die schriftelijk bezwaren willen inbrengen, kunnen het 
bevoegd gezag verzoeken bij de verzending en ter inzagelegging van 
exemplaren van het bezwaarschrift hun persoonlijke gegevens, zoals 
naam en adres, niet bekend te maken. Onder «bekendmaken» moet hier 
worden verstaan het mededelen aan en verspreiden onder anderen dan 
het bevoegd gezag. De persoonlijke gegevens worden dus niet alleen 
geheim gehouden tegenover de aanvrager, maar ook tegenover de 
adviseurs en de overige betrokken overheidsorganen. De mogelijkheid 
geheimhouding van persoonlijke gegevens te vragen is bij amendement 
in de huidige regeling opgenomen. De motieven voor deze regeling zijn 
nog onverminderd van kracht. 

In afwijking van de huidige regeling wordt er in het onderhavige 
voorstel niet zonder meer vanuit gegaan dat een openbare zitting wordt 
gehouden. In paragraaf 3.2. van deze memorie is daarop ingegaan. 

Artikel 40r 

In het eerste lid is bepaald dat de beschikking op de aanvraag zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst moet 
worden gegeven. In een aantal gevallen zal de aard van de aanvraag met 
zich brengen dat minder dan zes maanden nodig is om de beschikking te 
verlenen. De wet draagt het bevoegd gezag in elk geval op zo spoedig 
mogelijk te beslissen. 

In het tweede en derde lid worden twee gevallen aangegeven, waarin 
aanleiding bestaat om een uitzondering op deze maximumtermijn te 
maken. Over het tweede lid wordt het volgende opgemerkt. Het kan 
daarbij gaan om twee situaties. In de eerste situatie is er sprake van 
gronden die nog geen industriële bestemming hebben en waarop nog 
geen industrie is gevestigd. Het voornemen bestaat om aan deze 
gronden een industriële bestemming te geven, waarbij zich ook inrich-
tingen, behorende tot een krachtens artikel 41 van de Wet geluidhinder 
aangewezen categorie, zullen mogen vestigen. Indien voor een dergelijke 
inrichting een (oprichtings)vergunning wordt aangevraagd, zal het 
bevoegde gezag een beslissing hierop moeten aanhouden totdat de zone 
tot stand is gekomen. In de tweede situatie is er sprake van gronden die 
al een industriële bestemming hebben, maar waarop de vestiging van 
inrichtingen, behorende tot een krachtens artikel 41 van de Wet geluid-
hinder aangewezen categorie, nadrukkelijk is uitgesloten. Het voornemen 
bestaat om de vestiging van de laatstgenoemde inrichtingen op dit 
terrein toe te laten. Daadwerkelijke vestiging van deze categorie van 
inrichtingen kan enerzijds geschieden door een wijziging of uitbreiding 
van een bestaande inrichting, waarvoor een (wijzigings- of uitbrei-
dings)vergunning moet worden aangevraagd en anderzijds door de 
aanvraag voor een (oprichtings)vergunning voor een dergelijke inrichting. 
Ook in deze situatie zal het bevoegde gezag een beslissing op de 
aanvraag moeten aanhouden totdat de zone tot stand is gekomen. In 
zowel de eerste als de tweede situatie zal het bevoegde gezag op de 
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aanvraag moeten beschikken binnen drie maanden na de vaststelling van 
de zone rond het betrokken terrein. 

Artikel 40t 

Indien de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp 
betreft, kan het bevoegd gezag binnen twee maanden na de datum van 
ontvangst van de aanvraag bepalen dat in plaats van de termijn van zes 
maanden voor het geven van de beschikking een langere termijn zal 
gelden. Die langere termijn zal steeds door de concrete omstandigheden 
moeten worden bepaald aan de hand van de gemaakte planning voor de 
behandeling van de aanvraag. 

Het is niet mogelijk in het algemeen aan te geven wanneer een 
aanvraag een zodanig ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft dat er 
aanleiding is de termijn voor het geven van de beschikking te verlengen. 
Van geval tot geval moet derhalve bezien worden of er reden is de 
termijn van zes maanden te verlengen. 

Bij een besluit waarbij een langere termijn wordt vastgesteld, moeten 
de redenen daarvoor aangegeven worden. Uit deze motivering van het 
verlengingsbesluit moet blijken dat en waarom het onderwerp waarop de 
aanvraag betrekking heeft, zeer ingewikkeld of omstreden is. Met een 
standaardformulering als «de verlenging is noodzakelijk aangezien de 
aanvraag een zeer ingewikkeld, dan wel omstreden onderwerp betreft» 
zal niet kunnen worden volstaan. Aan de verlengde termijn zal het 
bevoegd gezag gebonden zijn. Op overschrijding daarvan staat dezelfde 
sanctie als die welke zou gelden bij oveschrijding van de zes-maanden-
termijn: de beroepsgerechtigden kunnen beroep instellen als ware de 
vergunning geweigerd. Voorts moet jaarlijks verslag worden uitgebracht 
over de overschrijdingen conform artikel 77. 

Artikel 40u 

De aanvrager wordt de gelegenheid geboden vóór de bekendmaking 
kennis te nemen van de beschikking zodat hij gebruik kan maken van zijn 
bevoegdheid om geheimhouding van gegevens te verzoeken. Daarom is 
bepaald dat de in het tweede lid bedoelde bekendmaking uiterlijk twee 
weken na de in het eerste lid bedoelde toezending geschiedt. De termijn 
van twee weken behoeft uiteraard niet geheel te worden volgemaakt als 
het bevoegd gezag vóór het verlopen daarvan reeds op de hoogte is dat 
de aanvrager geen behoefte heeft aan geheimhouding. 

Artikel 40v 

Om te voorkomen dat de overheid te zwaar wordt belast wordt -
evenals in de huidige regeling het geval is - de mogelijkheid gegeven het 
aantal personen aan wie toezending van de beschikking plaatsvindt, te 
beperken of zelfs met algemene kennisgeving te volstaan. 

Het in het tweede lid genoemde aantal van 250 personen is gekozen 
omdat het in de huidige Wet algemene bepalingen milieuhygiëne voorko-
mende aantal van 500 in de praktijk nog aanleiding gaf tot het verzenden 
van (te) veel papier. 

Aan het vereiste van het eerste lid, onder a, kan worden voldaan door 
een ieder de kennisgeving te zenden, zoals deze in de pers wordt 
gepubliceerd, vergezeld van de overwegingen bij het besluit. Het splitsen 
van die overwegingen voor iedereen afzonderlijk kan, maar is niet nodig. 

Artikelen 40x tot en met 40ac 

Deze artikelen, die te zamen hoofdstuk 4, afdeling 3, vormen, hebben 
betrekking op de totstandkoming van wijzigings- en (bepaalde) intrek-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 087, nr. 3 94 



kingsbeschikkingen, anders dan op aanvraag. De criteria voor de 
wijziging of intrekking staan hoofdzakelijk in hoofdstuk 3, titel 1, afdeling 
2. 

Artikelen 40ad en 41 

In gevallen waarin de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer bevoegd gezag is, kan hij in overeenstemming 
met de betrokken minister in het belang van de veiligheid van de Staat 
de toepassing van een aantal bepalingen van deze wet achterwege laten 
voor zover dat belang dat vereist. Zo kan bijvoorbeeld toepassing 
achterwege gelaten worden van bepalingen met betrekking tot 
openbaarheid van stukken, of met betrekking tot advisering. De bepaling 
van artikel 40ad vertoont geen wezenlijke verschillen met bestaande 
overeenkomstige bepalingen, zoals artikel 25, tweede lid, van de 
Hinderwet. 

Het in artikel 41 bepaalde geeft de mogelijkheid weer die nu is 
verwoord in het huidige artikel 12, derde lid, van de Wet chemische 
afvalstoffen. Een op zichzelf gewoon voorval kan door de omstandig-
heden waaronder het zich voordoet, ook noodzaken tot spoedmaatre-
gelen. Daarom wordt in deze bepaling gesproken van een ongewone 
omstandigheid. 
Ptot en met BB 

De indeling van het huidige hoofdstuk 5 «Beroep» van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne wordt in grote lijnen gehandhaafd. 
De voorgestelde wijzigingen van deze wet maken echter onder andere 
een wijziging van de titels van de paragrafen waarin dit hoofdstuk is 
ingedeeld, noodzakelijk. Gekozen is voor een opzet waarbij in de eerste 
paragraaf wordt aangegeven welke beschikkingen voor beroep vatbaar 
zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beschikkingen met een 
uitgebreide procedure, met een beperkte procedure en beschikkingen 
waarbij deze wet geen procedure voorschrijft. Daarna volgen drie 
paragrafen waarin wordt aangegeven hoe de procedure verloopt in de 
onderscheiden gevallen, en wie beroep kunnen instellen. Daarbij is 
aangesloten bij het karakter van de procedure van totstandkoming van de 
beschikking. Tegen alle beschikkingen wordt beroep opengesteld (op de 
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State); artikel 
42b laat hier geen misverstand meer over bestaan. Hoofdstuk 5a van de 
huidige wet is vervallen. 

GG 

Zoals in hoofdstuk 4 van deze memorie reeds is toegelicht, omvatten 
de onderhavige voorstellen ook bepalingen met betrekking tot de 
handhaving van het bij of krachtens de Wabm en de in artikel 40, tweede 
lid, genoemde wetten bepaalde, voor zover dit bij of krachtens de 
betrokken wet is bepaald. Behalve in de Destructiewet en de Grondwa-
terwet zijn in de diverse milieuwetten de meeste bepalingen van dit 
hoofdstuk van toepassing verklaard. 

Artikel 63 

In dit artikel worden enige feitelijk reeds bestaande taken van de tot 
vergunningverlening bevoegde overheidsorganen in het kader van de 
handhaving van de milieuwetgeving met name genoemd. Nieuw is 
daarbij dat de zorg voor de bestuurlijke handhaving van de voor een 
inrichting ingevolge de Wabm en andere milieuwetten geldende regels 
en verplichtingen wordt opgedragen aan het overheidsorgaan dat 
bevoegd is tot beslissing op een aanvraag om een vergunning, dan wel 
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waaraan een melding als bedoeld in artikel 38a, eerste lid, moet worden 
gedaan. In andere milieuwetten dan de Wabm wordt aangegeven in 
hoeverre het ingevolge de betrokken wet bepaalde door het in dit artikel 
aangewezen overheidsorgaan gehandhaafd dient te worden. 

In de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is een vergelijkbare 
bepaling opgenomen met betrekking tot de zorg voor de bestuurlijke 
handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels met 
betrekking tot het lozen op het oppervlaktewater. 

Artikel 64 

De bedoeling van dit artikel is dat gecoördineerd optreden van de 
verschillende handhavingsinstanties binnen een provincie wordt 
bevorderd door regelmatig gezamenlijk beraad en door bespreking van 
opgedane ervaringen, waarbij onder meer een belangrijk punt kan zijn 
dat onderling afspraken worden gemaakt inzake het brengen van 
controle-bezoeken aan bedrijven en instellingen. Uiteraard kan het 
overleg ook worden gebruikt ter bevordering van een doelmatige 
handhaving van niet-inrichtingsgebonden activiteiten. Indien een zodanig 
aantal gemeenten en water- of zuiveringschappen binnen een provincie 
toezichthoudende ambtenaren heeft aangewezen, dat deelneming door 
ambtenaren van alle desbetreffende gemeenten en water- of zuiverings-
schappen aan het overleg tot een te groot college zou leiden, zal met een 
zodanige vorm van vertegenwoordiging kunnen worden gewerkt, dat niet 
elke instantie een eigen vertegenwoordiger behoeft aan te wijzen. Ook is 
het mogelijk om het overleg te regionaliseren. Vertegenwoordigers van 
gedeputeerde staten nemen bij voorkeur steeds aan het overleg deel. Bij 
deelneming van vertegenwoordigers van de rijksoverheid moet met name 
worden gedacht aan de regionale inspectie van de milieuhygiëne en aan 
vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat. Deelname van vertegenwoor-
digers van instanties met taken op liet gebied van de strafrechtelijke 
handhaving, zoals het openbaar ministerie en de politie kan ertoe 
bijdragen dat ook een afstemming met de strafrechtelijke handhaving 
plaatsvindt. 

Gelijksoortige bepalingen komen overigens thans reeds in verschil-
lende milieuwetten voor. Deze bepalingen komen te vervallen. 

Artikel 65 

Artikel 65, eerste lid, bepaalt dat de betrokken minister (voor de 
Wabm is dit de minister van VROM, voor de andere wetten de minister 
of ministers die voor die wetten 'eerst-aanspreekbaar' zijn) ambtenaren 
aanwijst, die zijn belast met het toezicht op de naleving van deze wet. 
Deze bepaling komt in de plaats van overeenkomstige bepalingen zoals 
deze thans in de bijzondere milieuwetten staan. Volgens het vierde lid 
van het artikel kan deze aanwijzing inhouden dat de desbetreffende 
ambtenaren met uitsluiting van anderen met het toezicht zijn belast, 
bijvoorbeeld met betrekking tot inrichtingen ten aanzien waarvan de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
bevoegd gezag is en inrichtingen waarvoor ingevolge artikel 40ad in het 
belang van de veiligheid van de Staat de in deze wet opgenomen vergun-
ningprocedure achterwege kan worden gelaten. Voor zover een 
betrokken minister ambtenaren van een ander ministerie wil belasten met 
het toezicht op de naleving van 'zijn' wet, is dat slechts mogelijk in 
overeenstemming met zijn ambtgenoot onder wie zij ressorteren. Regels 
met betrekking tot de vervulling van hun toezichtstaak worden slechts 
gesteld in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

Het derde lid van artikel 65 bepaalt dat burgemeester en wethouders 
onderscheidenlijk gedeputeerde staten of een ander met de uitvoering 
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van de betrokken wet belast overheidsorgaan (denk aan waterschappen 
voor zover het de WVO betreft), ambtenaren kunnen aanwijzen die belast 
zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabm, 
dan wel een andere milieuwet bepaalde binnen hun ambtsgebied. In het 
algemeen zullen gemeenteambtenaren toezicht op «gemeentelijke» en 
provincieambtenaren op «provinciale» inrichtingen uitoefenen. De wet 
laat, evenals dat thans reeds het geval is, de mogelijkheid open dat 
gemeentelijke of provinciale toezichthouders ook toezicht op 
niet-«gemeentelijke» onderscheidenlijk niet-«provinciale» inrichtingen 
uitoefenen. Toezichthoudende rijksambtenaren kunnen in beginsel op alle 
inrichtingen toezicht houden; zie paragraaf 3.2. van de memorie van 
toelichting. 

Het vierde lid opent de mogelijkheid dat door een minister aangewezen 
rijksambtenaren met uitsluiting van anderen belast worden met het 
toezicht met betrekking tot aangewezen gevallen of categorieën van 
gevallen. 

Artikelen 66 en 67 

Ook dergelijke bepalingen komen thans reeds in verschillende milieu-
wetten voor. De bevoegdheden van toezichthoudende ambtenaren, 
neergelegd in artikel 66, zijn dezelfde als die welke thans zijn 
opgenomen in de verschillende milieuwetten. Ditzelfde geldt ook voor de 
in artikel 67 opgenomen verplichting tot het geven van medewerking en 
inlichtingen aan de toezichthoudende ambtenaren. 

De in het tweede lid van artikel 66 gegeven bevoegdheid bestaat nu op 
grond van de Wet chemische afvalstoffen (artikel 43), zij het dat deze in 
het onderhavige voorstel nader geclausuleerd wordt in de tweede zin van 
het tweede lid. 

Onder het vijfde lid van artikel 66 valt ook de bevoegdheid waarvoor 
de Raad van de Waterstaat aandacht heeft gevraagd, tot het meten van 
debieten van afvalstromen. 

Artikel 68 

Dit artikel legt in het eerste lid de basis voor een algemene bestuurs-
dwangbevoegdheid voor de betrokken minister ten aanzien van de Wabm 
en de in artikel 40, tweede lid, genoemde wetten voor alle gevallen 
waarin geen ander overheidsorgaan deze bevoegdheid heeft. 

Het tweede en derde lid bevatten bepalingen met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de bestuursdwangbevoegdheid door de betrokken 
minister. 

Artikel 69 

In de onderhavige voorstellen is het instrument sluiting niet meer als 
zodanig geregeld. Het sluiten van een inrichting is een van de wijzen 
waarop bestuursdwang kan worden toegepast. Een aanvullende bepaling 
blijft echter nodig om zeker te stellen dat toch zonodig de inrichting 
gesloten kan worden. Dit geldt ook indien een overtreding slechts 
betrekking heeft op een deel van het vergunde: dan toch kan de gehele 
inrichting worden gesloten. Dit is van belang omdat tussen onderdelen 
van het proces dat in een inrichting wordt toegepast, vaak een zodanige 
relatie bestaat, dat stilleggen van een deel ook stilleggen van andere 
delen met zich moet brengen. Aan de keuze van de toe te passen sanctie 
dient uiteraard een zorgvuldige afweging vooraf te gaan. Tot een ingrij-
pende sanctie als sluiting zal in de regel slechts worden overgegaan als 
een mildere vorm van bestuursdwang minder passend zou zijn. Daarbij 
moet worden aangetekend, dat ook het belang van de bescherming van 
het milieu zo'n mildere vorm van bestuursdwang minder passend kan 
maken. 
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Artikel 70 

De regeling van de dwangsom in het voorliggende wetsvoorstel sluit in 
hoofdlijnen aan bij de dwangsomregeling zoals die is neergelegd in het 
wetsvoorstel Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Kamer-
stukken II 1985/86, 19 403, nrs.1-3). 

De overheidsorganen die bevoegd zijn tot het toepassen van bestuurs-
dwang krijgen de bevoegdheid om in gevallen waarin dit naar hun 
oordeel een passender middel is, naleving van de wettelijke voorschriften 
af te dwingen door middel van vaststelling van een dwangsom. 

Het eerste lid bevat het criterium voor de vaststelling van een 
dwangsom. Een dwangsom moet passender zijn dan toepassing van 
bestuursdwang. Wanneer dit het geval is, staat in beginsel ter beoor-
deling van het betrokken overheidsorgaan. Uit de jurisprudentie van de 
Kroon met betrekking tot de toepassing van de dwangsombepaling in de 
Hinderwet (artikel 28a) kan worden afgeleid dat vaststelling van een 
dwangsom in het algemeen niet juist is ten aanzien van inrichtingen die 
zonder de vereiste vergunning in werking zijn. Er zijn diverse andere 
situaties denkbaar waarin het instrument van de dwangsom doelmatiger 
is dan sluiting of het toepassen van bestuursdwang. In veel gevallen kan 
door de financiële prikkel die van het middel «dwangsom» uitgaat, op 
effectieve en snelle wijze een einde worden gemaakt aan illegale 
situaties. Aan het argument dat op deze wijze tegen betaling van de 
opgelegde dwangsom een illegale situatie eindeloos kan voortduren, kan 
worden tegemoet gekomen door het bedrag van de dwangsom dusdanig 
hoog te stellen dat het voor de overtreder onaantrekkelijk wordt zijn met 
de milieuwetgeving strijdige handelingen voort te zetten. Voor hande-
lingen buiten de sfeer van inrichtingen is de dwangsom vaak het enige 
effectieve middel. 

In dit verband zij er voorts op gewezen dat het tot vaststelling van een 
dwangsom bevoegd gezag bij zijn afweging of het opleggen van een 
dwangsom passender is dan toepassing van bestuursdwang, tevens 
moet beoordelen of het belang van de bescherming van het milieu zich 
verzet tegen het opleggen van een dwangsom. Het bevoegd gezag zal 
zich, voordat het overgaat tot de vaststelling van een dwangsom, terdege 
rekenschap moeten geven van de vraag of dit middel beter dan een der 
andere handhavingsmiddelen geschikt is om aan de met de desbetref-
fende milieuwet strijdige situatie een einde te maken. Als derhalve het 
vaststellen van een dwangsom niets aan de met de desbetreffende 
milieuwet strijdige toestand verandert, dient in eerste instantie een ander 
handhavingsmiddel te worden gehanteerd. In dergelijke gevallen zal het 
bevoegd gezag bestuursdwang moeten toepassen. Ook indien achteraf 
blijkt dat een dwangsombeschikking niet het gewenste effect heeft, zal 
het bevoegd gezag de beschikking moeten intrekken en alsnog bestuurs-
dwang toepassen. 

Het tweede lid biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om, afhan-
kelijk van de aard van de overtreding, te kiezen uit verschillende vormen 
van vaststelling van een dwangsom. Op deze wijze wordt een zo groot 
mogelijke flexibiliteit voor diverse situaties bereikt. Er kan worden 
gekozen uit de vaststelling van een bedrag ineens of uit de vaststelling 
van een bedrag per tijdseenheid of per overtreding. Het orgaan dat tot 
vaststelling van een dwangsom bevoegd is, zal in de laatste twee 
gevallen tevens het maximale bedrag moeten aangeven dat in totaal kan 
worden verbeurd. Hierdoor wordt voorkomen dat situaties ontstaan 
waarin door het verstrijken van de tijd buitensporig hoge bedragen 
worden verbeurd die in geen enkele verhouding staan tot de ernst of de 
omvang van de overtreding of het belang van de bescherming van het 
milieu. 
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Het onderhavige wetsvoorstel kent geen maximum bedrag voor het 
vaststellen van een dwangsom. 

In de huidige wetten die de mogelijkheid tot het opleggen van een 
dwangsom kennen, lopen de maxima nogal uiteen. De Hinderwet kent 
een maximum van f 10 000 per overtreding per dag, terwijl in de Wet op 
de economische delicten een maximum van f 25 000 wordt genoemd. 
Deze maxima zijn betrekkelijk willekeurig gekozen. Bovendien zou ten 
gevolge van geldontwaarding regelmatige aanpassing noodzakelijk 
kunnen zijn. Mede om deze redenen is gekozen voor een systeem waarbij 
het tot vaststelling van de dwangsom bevoegde overheidsorgaan zelf 
uitmaakt welk bedrag in redelijkheid kan worden vastgesteld. 

Voorts bepaalt het tweede lid dat er een redelijke verhouding moet 
bestaan tussen de te verbeuren dwangsom en het door de overtreding 
geschonden belang. Voorts dient de hoogte van de dwangsom ook te 
worden afgestemd op het beoogde effect ervan als dwangmiddel. De 
wijze waarop het bevoegd gezag aan een en ander toepassing geeft, kan 
door middel van beroep ter toetsing aan de Afdeling voor de geschillen 
van bestuur van de Raad van State worden voorgelegd. 

In het derde lid is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een 
dwangsom schriftelijk aan de overtreder moet worden meegedeeld. 

Krachtens het bepaalde in het vierde lid krijgt de overtreder, nadat ten 
aanzien van hem een dwangsom is vastgesteld, de gelegenheid zijn 
overtreding ongedaan te maken. Met het ongedaan maken van de desbe-
treffende overtreding kan enige tijd gemoeid zijn. Het kan redelijk zijn dat 
hij gedurende die periode geen dwangsom verschuldigd is. Door het 
overheidsorgaan dat de dwangsom heeft opgelegd, dient met betrekking 
tot het niet verschuldigd zijn van de dwangsom in de beschikking waarbij 
de dwangsom wordt vastgesteld, een termijn te worden gesteld 
waarbinnen de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt. 

Artikel 71 

In het eerste lid is bepaald dat een verbeurde dwangsom toekomt aan 
het openbaar lichaam waartoe het orgaan dat de dwangsom heeft 
vastgesteld, behoort. Indien tegen een weigering van het bevoegd gezag 
om een dwangsom vast te stellen beroep wordt aangetekend en de 
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State alsnog 
een dwangsom vaststelt, komt deze, als zij wordt verbeurd, toe aan het 
bevoegd gezag. De beslissing van de rechter treedt immers in de plaats 
van de beslissing van het bevoegd gezag en wordt verder als een 
beslissing van dat orgaan behandeld. 

In de praktijk is meermalen de vraag gerezen of het bevoegd gezag 
nog wel het recht heeft een verbeurde dwangsom in te vorderen als de 
overtreder de met de desbetreffende milieuwet strijdige situatie of 
handeling heeft beëindigd op het moment waarop de invorderingspro-
cedure wordt gestart. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Het 
recht van het bevoegd gezag een verbeurde dwangsom in te vorderen 
wordt niet opgeschort of komt ook niet te vervallen, indien de overtreder 
na het moment waarop hij de dwangsom heeft verbeurd, de overtreding 
ongedaan heeft gemaakt of na verloop van tijd de overtreding niet heeft 
herhaald. De verplichting tot betaling van de dwangsom ontstaat immers 
door het enkele feit van de overtreding. Als dit anders zou zijn, zou het 
middel van de dwangsom weinig effectief zijn. De functie van een 
dwangsom is immers niet alleen dat overtredingen ongedaan worden 
gemaakt, maar ook dat herhalingen worden voorkomen. Hierbij past niet 
dat een overtreder door een al dan niet tijdelijke verbetering van gedrag 
zelf zou kunnen bepalen of een verbeurde dwangsom kan worden 
ingevorderd. Wel zou het bevoegd gezag onder omstandigheden kunnen 
besluiten niet tot invordering over te gaan. 
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In het tweede, derde en vierde lid is de procedure met betrekking tot 
de invordering van de verbeurde dwangsom opgenomen. De dwangsom 
kan bij dwangbevel worden ingevorderd. De overtreder kan bij een 
geschil over de invordering tegen het dwangbevel in verzet gaan bij de 
burgerlijke rechter. 

Artikel 72 

In dit artikel wordt bepaald dat in geval van vaststelling van een 
dwangsom door de betrokkene om intrekking van de dwangsombe-
schikking kan worden verzocht wanneer sedert het tijdstip waarop die 
beschikking van kracht is geworden, tenminste een jaar is verlopen 
zonder dat de dwangsom is verbeurd. Dit artikel is opgenomen om de 
rechtszekerheid van degene aan wie een dwangsom is opgelegd, te 
vergroten ten opzichte van die welke hij heeft op grond van de huidige 
Hinderwet. Deze kent immers geen expliciete bepaling met betrekking tot 
het intrekken van een beschikking waarbij een dwangsom is vastgesteld. 

Artikel 73 

Het als sanctie intrekken van een vergunning of ontheffing kan 
geschieden indien niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing 
gewerkt wordt, aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften 
of algemene regels die voor de houder van de vergunning of ontheffing 
als zodanig gelden, niet worden nageleefd. Voor zover een vergunning of 
ontheffing betrekking heeft op de verwijdering van chemische afval-
stoffen of afgewerkte olie, kan zij tevens ingetrokken worden indien de 
op grond van de Wet chemische afvalstoffen voor de houder van de 
vergunning geldende voorschriften niet worden nageleefd. Die laatstge-
noemde intrekkingsmogelijkheid bestaat nu op grond van artikel 14 van 
die wet. 

Artikel 74 

In gevallen waarin een vergunning voor een inrichting is verleend na 
een verklaring van geen bezwaar van de minister van VROM als bedoeld 
in artikel 37a, kan het bevoegd gezag slechts bestuursdwang toepassen, 
een dwangsom vaststellen of de vergunning intrekken na overleg met die 
minister. Deze overlegverplichting geldt, voor zover de voorgenomen 
sanctietoepassing betrekking heeft op het verwijderen van chemische 
afvalstoffen of afgewerkte olie. 

Artikelen 75 en 76a 

Nieuw is dat, wanneer het daartoe bevoegde gezag niet in wil gaan op 
een verzoek bestuursdwang uit te oefenen, een dwangsom vast te stellen 
of een vergunning of ontheffing in te trekken, de verzoeker bij de 
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State in beroep 
kan gaan. Een dergelijke bepaling komt thans reeds voor met betrekking 
tot een weigering te voldoen aan een verzoek om tot intrekking van een 
vergunning over te gaan. 

De bepaling in artikel 75, tweede lid, ligt in het verlengde van de 
artikelen 37 tot en met 37d, alsmede artikel 74. 

Artikel 76 

Ten einde de inspecteur en de andere adviseurs ook op de hoogte te 
houden van de beslissingen die het bevoegd gezag neemt op het gebied 
van de handhaving, is in het onderhavige artikel bepaald dat aan hen een 
exemplaar wordt toegezonden van de schriftelijke waarschuwing dat 
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bestuursdwang zal worden uitgeoefend, van de beschikking waarbij en 
dwangsom is vastgesteld of wordt ingetrokken, dan wel van de 
beschikking waarbij een vergunning of ontheffing wordt ingetrokken. 

Artikel 76b 

Uitdrukkelijk is bepaald dat een gedraging in strijd met een vergun-
ningvoorschrift verboden is. Volgens artikel 76c is een dergelijke 
gedraging strafbaar gesteld. Aan overtreding van een voorschrift wordt 
niet minder zwaar getild dan aan het handelen zonder of in strijd met een 
vergunning, dat ingevolge artikel 6 verboden is. Dat ligt voor de hand 
omdat ook met de voorschriften wordt beoogd het milieu te beschermen 
tegen de nadelige gevolgen die de inrichting zou kunnen veroorzaken. 
Ook voorschriften van administratieve aard - zoals meldingsverplich-
tingen - maken deel uit van het totale systeem. Ontbreekt een schakel 
daarvan, dan is handhaving van het geheel niet meer goed mogelijk. Dat 
het verboden is te handelen in strijd met bij of krachtens de wet gestelde 
algemeen verbindende voorschriften vloeit uit de wet zelf voort en 
behoeft dus niet expliciet te worden bepaald. 

Artikel 76c 

De meeste strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen van de milieu-
wetgeving vallen thans onder de Wet op de economische delicten. 
Daarbij zijn de desbetreffende bepalingen van de Hinderwet, de Wet 
chemische afvalstoffen, de Afvalstoffenwet, de Wet geluidhinder en de 
Wet milieugevaarlijke stoffen onder 3° van artikel 1 van de Wet op de 
economische delicten gebracht. In de onderhavige voorstellen is gekozen 
voor onderbrenging van de delicten bedoeld in artikel 76c in categorie 3 
van de Wet op de economische delicten. Plaatsing in die rubriek houdt 
onder meer in, dat de vraag of gedragingen in strijd met de desbetref-
fende bepalingen als misdrijf dan wel als overtreding aangemerkt 
worden, in de desbetreffende wet wordt beantwoord. In de onderhavige 
voorstellen is die vraag aldus beantwoord (artikel 76c) dat bedoelde 
gedragingen een misdrijf opleveren als ze opzettelijk geschieden en 
overigens een overtreding. Een en ander is tenslotte ook in overeen-
stemming met de bestaande systemen van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater, waarbij delicten 
onder artikel 1, onder 2°, vallen: bij opzet is sprake van een misdrijf, 
overigens van een overtreding. 

HH 

Artikel 77 

Dit artikel is opgenomen naar aanleiding van de aanbeveling van de 
Adviescommissie Evaluatie Wet algemene bepalingen milieuhygiëne om 
het bevoegd gezag jaarlijks verslag te doen uitbrengen aan het vertegen-
woordigd lichaam over termijnoverschrijdingen. In het verslag zal ook 
moeten worden ingegaan op andere feiten die in de praktijk van de 
vergunningverlening zijn gebleken en op de handhaving van de wet. 

KK 

Artikel 80a 

Een artikel met deze inhoud komt reeds in de milieuwetgeving voor. In 
niet gemeentelijk of provinciaal ingedeelde gebieden kunnen inrichtingen 
als bedoeld in deze wet worden opgericht. Indien bij algemene maatregel 
van bestuur niet terzake een regeling zou kunnen worden getroffen, zou 
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geen enkele instantie bevoegd zijn tot een oordeel over de aanvaard-
baarheid van deze activiteiten en - indien dat oordeel positief uitvalt -
over de vraag welke voorschriften aan een vergunning zouden moeten 
worden verbonden. 

LL 

Artikel 80b 

De totstandkoming van algemene maatregelen van bestuur krachtens 
deze wet is omgeven met een aantal waarborgen voor inspraak. Het 
eerste lid van dit artikel bepaalt dat de Crmh in de gelegenheid wordt 
gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van een dergelijke 
maatregel. Op grond van het huidige artikel 63 (nieuw: artikel 1d) 
worden deze reeds aan de raad toegezonden. 

Het tweede lid verplicht tot bekendmaking van een ontwerp van een 
maatregel, zodat een ieder inbreng kan leveren bij de totstandkoming 
ervan. 

Het derde lid ten slotte heeft tot gevolg dat er bij regeling door middel 
van de in het tweede lid genoemde algemene maatregelen van bestuur 
sprake is van wat wel wordt genoemd gecontroleerde delegatie. 

Doordat de maatregelen pas na verloop van één maand na plaatsing in 
het Staatsblad in werking kunnen treden, beschikt de volksvertegenwoor-
diging over een zekere controlemogelijkheid ten aanzien van deze 
maatregelen. 

Zoals reeds in paragraaf 1.5.2. van deze memorie is gezegd, zullen de 
ontwerpen voor algemene maatregelen van bestuur aan de Rijksmilieuhy-
giënische Commissie worden voorgelegd. 

MM 

Artikel 81a 

In dit artikel wordt de begrenzing geregeld tussen hoofdstuk 3 van 
deze wet en een aantal andere wetten. 

Op de constructie van het eerste en tweede lid is reeds globaal 
ingegaan in hoofdstuk 2 van deze memorie. Uitgangspunt is dat de 
Wabm niet van toepassing is op inrichtingen waarop de Mijnwet van 
toepassing is (eerste lid). Op deze regel wordt in het tweede lid - voor 
wat betreft de ondergrond - een uitzondering gemaakt voor afvalstoffen, 
die van buiten de betrokken inrichting afkomstig zijn, chemische afval-
stoffen en afgewerkte olie: de Wabm is mede van toepassing op activi-
teiten met de genoemde afvalstoffen, zoals het verwijderen daarvan door 
ze in de ondergrond te brengen. Er is dan een samenloop van het regime 
van de Mijnwet en het regime van de Wabm. Het gaat hier alleen om 
activiteiten (en de regulering daarvan), die ook nu reeds onder de 
werking van de Afvalstoffenwet of de Wet chemische afvalstoffen vallen 
(zie ook de brief van de Minister van Economische Zaken, Kamerstukken 
II 1988/89, 20918, nr. 1). 

Door gebruikmaking van artikel 9, vierde lid, van de Mijnwet (zie artikel 
III van dit wetsvoorstel) kan desgewenst hiervan worden afgeweken, 
doordat bij de algemene maatregel van bestuur op grond van dat artikel 
kan worden bepaald in hoeverre voorschriften, die bij of krachtens 
hoofdstuk 3 van de Wabm zijn gesteld, niet van toepassing zijn op 
werken en inrichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de 
Mijnwet (artikel 81a, tweede lid, van de Wabm juncto artikel 9, vierde lid, 
van de Mijnwet). De mogelijkheid van artikel 9, vierde lid, bewerkstelligt 
dat voor wat betreft de bovengenoemde samenloop van de verschillende 
wettelijke regimes bij het maken van de desbetreffende algemene 
maatregel van bestuur voldoende ruimte bestaat om waar nodig en 
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gewenst tussen verschillende, zich in de praktijk voordoende situaties te 
differentiëren. 

Het derde lid van artikel 81a heeft onder meer tot gevolg dat de inrich-
tingsvergunningen op grond van de Wabm geen betrekking hebben op 
handelingen, stoffen of toestellen in de inrichting voor zover de 
Kernenergiewet daarop van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld voor 
radio-actieve brandmelders betekenen dat de inrichtingsvergunning geen 
eisen kan inhouden met betrekking tot de bescherming tegen straling -
daarvoor gelden eisen op grond van de Kernenergiewet - maar wel met 
betrekking tot de plaats waar die melders met het oog op een zo snel 
mogelijke branddetectie moeten worden opgesteld. Ook ten aanzien van 
stoffen waarover krachtens de Kernenergiewet is bepaald dat daarvoor 
met het oog op hun zeer geringe radiotoxiteit geen voorschriften zullen 
gelden, kunnen in de inrichtingsvergunning geen voorschriften met het 
oog op bescherming tegen straling worden gegeven. 

Het vijfde lid van het artikel beoogt de afgrenzing tussen de Wabm en 
de Meststoffenwet aan te geven. Artikel 5 van de Meststoffenwet biedt 
de mogelijkheid, onder meer voor inrichtingen waar van buiten de 
inrichting afkomstige meststoffen worden verwijderd, de doelmatigheid 
van die verwijdering te regelen. Voor zover van die mogelijkheid gebruik 
wordt gemaakt, zal de regeling in het kader van de Wabm voor die 
inrichtingen geen betrekking hebben op die doelmatigheidsaspecten. 

Artikel II 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is tegelijk met dit wetsvoorstel een 
wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wabm met een regeling van de 
dwangsom (hoofdstuk 6B) bij de Staten-Generaal ingediend. Indien de 
regeling van de dwangsom eerder in werking treedt dan de regeling van 
vergunningen en algemene regels, komt hoofdstuk 6B te vervallen op het 
moment dat laatstgenoemde regeling in werking treedt. De voorgestelde 
inhoud van beide regelingen is, voor zover het de bepalingen over de 
dwangsom en de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang 
door Onze betrokken Minister betreft, gelijk. 

Artikel III (wijziging Mijnwet 1903) 

B 

Door de wijzigingen in artikel 9, eerste lid, onder c, ontstaat een 
afbakening tussen regels die kunnen worden gesteld op grond van artikel 
9, eerste lid, onder c, en regels die kunnen worden gesteld op grond van 
de - nieuwe - artikelen 10d en 10f. 

Op werken en inrichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, 
is op grond van artikel 81a, tweede lid, van de Wabm, naast de Mijnwet 
ook hoofdstuk 3 van de Wabm van toepassing, voor wat betreft afval-
stoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, dan wel chemische 
afvalstoffen of afgewerkte olie. 

Het nieuwe vierde lid van artikel 9 bewerkstelligt in dat opzicht enige 
flexibiliteit: bij de maatregel, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, kan 
worden bepaald in hoeverre bij of krachtens hoofdstuk 3 van de Wabm 
gestelde voorschriften (in afwijking van artikel 81a, tweede lid, van die 
wet) niet van toepassing zijn op werken of inrichtingen als in de 
maatregel bedoeld. 

C 

Bij de voorbereiding van het onderhavige wetsvoorstel is besloten de 
Mijnwet aan te vullen met een regeling inzake het bij algemene 
maatregel van bestuur voor daarbij aangewezen categorieën van inrich-
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tingen stellen van algemene regels die nodig zijn ter bescherming van 
het milieu. Deze regels maken deel uit van een stelsel van vergunningen 
en algemene regels voor krachtens de Mijnwet aangewezen inrichtingen 
dat vergelijkbaar is met de voor de Wabm voorgestelde regeling; een en 
ander is neergelegd in de artikelen 10 tot en met 10f. De vergunning 
voor bij de mijnen behorende bovengronds gelegen inrichtingen heeft in 
belangrijke mate een integraal karakter (zie ook paragraaf 2.2.1. van 
deze toelichting). 

Artikel 10 vormt de basis voor het aanwijzen voor inrichtingen die 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken (vergelijk artikel 1, 
derde lid, van artikel I). In artikel 10a is het verbod neergelegd zonder 
een daartoe door de minister van Economische Zaken verleende 
vergunning een zodanige inrichting op te richten, te veranderen of de 
werking daarvan te veranderen, dan wel in werking te hebben (vergelijk 
artikel 6 van artikel I). Daarbij is tevens aangegeven dat dat verbod niet 
geldt voor inrichtingen, behorende tot een categorie die bij een 
algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 10d, eerste lid, is 
aangewezen. Dit zijn namelijk de inrichtingen waarvoor algemene regels 
zijn gesteld die een zodanig «dekkend» pakket voorschriften bieden, dat 
het eisen van een vergunning niet meer nodig is (vergelijk artikel 38 van 
artikel I). De mogelijkheden ten aanzien van de inhoud en vormgeving 
van deze regels en het stellen van nadere eisen zijn hetzelfde als in de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (artikel 10d, tweede lid, en 10e, 
tweede lid). Voorts geldt ook hier dat niet-vergunningplichtige inrich-
tingen, dus inrichtingen waarvoor krachtens artikel 10d regels gelden, 
wel een meldingsplicht hebben. Dit is neergelegd in artikel 10e, eerste 
lid (vergelijk artikel 38a van artikel I). 

Het kan ook zijn dat het nodig en gewenst is regels te stellen, die niet 
een zodanig «dekkend» pakket voorschriften bieden dat het verlangen 
van een vergunning achterwege kan blijven. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer men 'slechts' bepaalde aspecten van een bepaalde 
categorie inrichtingen algemeen kan of wenst te regelen. Voor deze 
situaties biedt artikel 10f (vergelijk artikel 39 van artikel I) de 
mogelijkheid regels te stellen voor inrichtingen, die daarnaast een 
vergunning nodig hebben. Ook hier zijn de bepalingen die betrekking 
hebben op de inhoud van de regels, het stellen van nadere eisen e tc , die 
zijn opgenomen in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, van 
overeenkomstige toepassing verklaard (artikel 10f, tweede en derde lid). 

Voorts wordt het mogelijk dat de minister van Economische Zaken 
regels als bedoeld in de artikelen 10d, 10e en 10f, vaststelt ter uitvoering 
van internationale overeenkomsten of voor Nederland verbindende 
besluiten van een volkenrechtelijke organisatie. 

Samenvattend: een inrichting die is aangewezen krachtens artikel 10 
van de Mijnwet heeft of een vergunning nodig, of niet. In het laatste 
geval gelden voor die inrichting regels op grond van artikel 10d (regels 
voor niet-vergunningplichtige inrichtingen). Als de inrichting wel een 
vergunning nodig heeft, kan het zijn dat hij daarnaast ook moet voldoen 
aan regels op grond van artikel 10f (regels voor vergunningplichtige 
inrichtingen). 

In artikel 10b zijn voorts een aantal bepalingen die in de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne betrekking hebben op het stelsel van vergun-
ningen, voor de Mijnwet van overeenkomstige toepassing verklaard. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om bepalingen betreffende het toetsingskader van 
vergunningaanvragen, de vergunningvoorschriften, het gelden van de 
vergunning, de mogelijkheden om vergunningen te wijzigen of in te 
trekken, de coördinatie tussen de Mijnwetvergunning en de vergunning 
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de regeling 
voor gevallen, waarin in een inrichting bepaalde handelingen met 
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chemische afvalstoffen of afgewerkte olie worden verricht. Dit laatste 
houdt in dat in bepaalde gevallen een vergunning niet verleend kan 
worden zonder een verklaring van geen bezwaar van de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

Van overeenkomstige toepassing wordt niet verklaard artikel 80b van 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. Dit betekent echter niet dat 
de Centrale raad voor de milieuhygiëne niet de gelegenheid zal hebben 
te adviseren over de algemene maatregelen van bestuur op grond van de 
Mijnwet (waartoe de voordracht zal uitgaan van de minister van Econo-
mische Zaken). Op grond van de regeling van de Centrale raad voor de 
milieuhygiëne zelf zullen algemene maatregelen van bestuur waarin 
milieu-relevante gedeelten voorkomen - dus in ieder geval maatregelen 
op grond van de artikelen 10, 10d en 10f - aan de raad worden 
voorgelegd. 

In artikel 10b worden voorts de procedures van hoofdstuk 4 van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing verklaard voor 
de vergunning van artikel 10a van de Mijnwet (vergelijk artikel 40 van 
artikel I). 

De bepaling van artikel 10c ziet onder andere op (overgangs)situaties, 
waarbij een inrichting van het regime van algemene regels op grond van 
artikel 10d 'overstapt' naar het vergunningenregime. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren als een inrichting zodanig wordt veranderd, dat hij niet meer 
onder een krachtens artikel 10d aangewezen categorie inrichtingen valt 
(vergelijk artikel 26 van artikel I). 

In artikel 10g wordt een aantal handhavingsbepalingen van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing verklaard voor de 
handhaving van het bij of krachtens de Mijnwet bepaalde in de artikelen 
10a tot en met 10f. 

E 

De strafrechtelijke handhaving van de Mijnwet zal, evenals dat voor de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het geval is, aansluiten bij de 
Wet op de economische delicten. Zie ook artikel XVI. 

Artikel IV (wijziging Destructiewet) 

Deze wijzigingen zijn nodig om de gewijzigde procedurele bepalingen 
voor de totstandkoming van vergunningen op aanvraag en voor wijziging 
en intrekking van vergunningen van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne alsmede de beroepsregeling uit die wet van toepassing te doen 
zijn op de vergunning op grond van de Destructiewet. 

Dit betekent dus dat evenals voorheen het vereiste van een vergunning 
en de criteria voor de beoordeling van een aanvraag om een vergunning 
in de Destructiewet gevonden zullen worden. De procedure zal ook in de 
toekomst in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne geregeld zijn. 

Artikel (/(wijziging Kernenergiewet) 

A 

Bij de totstandkoming van de Kernenergiewet in 1963 behoorde de 
bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen gevaar, 
schade of hinder ten gevolge van het vrijkomen van ioniserende straling 
-ot de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid. Daarnaast lag een overeenkomstige verantwoordelijkheid bij 
de minister van Economische Zaken waar het betreft bij mijnen 
behorende bovengrondse werken en inrichtingen. 

Sindsdien is het beleidsterrein van het voormalige ministerie van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid over een drietal departementen 
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verspreid geraakt als gevolg van de departementale herindelingen van 
1971 en 1982. 

Het belang van de bescherming van de werknemers wordt behartigd 
door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De medever-
antwoordelijkheid van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur betreft specifiek de onderdelen van het takenpakket van dat 
ministerie. Voor zover van belang voor het onderhavige wetsvoorstel 
omvat dat de op het terrein van de gezondheidszorg betrekking 
hebbende aspecten van de stralingshygiëne. Hieruit volgt een primaire 
verantwoordelijkheid voor dat ministerie ten aanzien van: 

- toepassingen van ioniserende straling voor geneeskundige of farma-
ceutische doeleinden en bij gebruik in particuliere huishoudens 
(consumer goods); 

- bestralingstechnieken voor zover het betreft de bestraling van 
grondstoffen of produkten die worden gebruikt in de sfeer van de 
gezondheidszorg of in particuliere huishoudens; 

- de medische aspecten in calamiteitssituaties. 

Het belang van de bescherming van mens en milieu - anders dan 
voornoemde belangen - valt onder de verantwoordelijkheid van de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die 
voorts een belangrijke coördinerende taak bij de uitvoering van de 
Kernenergiewet heeft. 

De betrokkenheid van de minister van Economische Zaken in verband 
met het belang van de energievoorziening en het belang van de 
bescherming van de werknemers in de mijnindustrie blijft ongewijzigd 
gelden. De betrokkenheid van voorgenoemde departementen bij 
besluiten en maatregelen ingevolge de Kernenergiewet is in principe 
gelijkwaardig. 

Naast het belang van de energievoorziening, dat slechts speelt bij 
inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b, speelt met name een 
drietal aspecten met betrekking tot de bescherming tegen gevaren bij 
toepassingen van ioniserende straling, waarbij drie ministers een 
primaire verantwoordelijkheid hebben, een voorname rol: arbeidsbe-
scherming, milieubescherming en gezondheidszorg. Deze drie kunnen 
met uitzondering van een gedeelte van de milieubescherming worden 
samengevat onder de noemer volksgezondheid. Het meerdere of het 
mindere gewicht van elk van deze drie aspecten van de bescherming 
tegen straling hangt af van het soort toepassing. 

Derhalve is in alle gevallen, om te beginnen in artikel 1, tweede lid, 
waarin de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de wet 
genoemd wordt, de naamgeving gewijzigd in de ministers van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

C 

De bepaling wie bevoegd is te beslissen op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in artikel 15, wordt van artikel 15 overgebracht 
naar artikel 15a (nieuw). 

De nieuwe artikelen 15a tot en met 15e bevatten bepalingen met 
betrekking tot de vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Kernener-
giewet, die - zoals reeds is opgemerkt in paragraaf 2.2.1. van deze 
memorie - evenals de vergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne in belangrijke mate een integraal karakter 
heeft. Bij de artikelen 15a tot en met 15e (toetsingscriteria, bepalingen 
ten aanzien van vergunningvoorschriften etc.) is in hoofdlijnen aange-
sloten bij vergelijkbare bepalingen in laatstgenoemde wet. 

De naamgeving van de bevoegde ministers is in artikel 15a eveneens 
aangepast aan de huidige situatie. Wat de in artikel 1 5, onder b en c, 
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genoemde activiteiten betreft is de minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur als mede-bevoegd gezag aangewezen teneinde een 
goede afstemming te waarborgen met de alarmregelingen die gelden in 
geval van reactorongevallen. 

D 

Deze wijzigingen beogen hoofdzakelijk technische aanpassingen 
betreffende het van-toepassing-verklaren van de procedures van 
hoofdstuk 4 (nieuw) van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
voor de vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Kernenergiewet. Er 
wordt hier geen wijziging gebracht in de huidige situatie, dat wil zeggen 
dat in een aantal gevallen de procedure van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne van toepassing is, terwijl op een aantal andere 
gevallen, waarin de aard van de vergunning zich niet leent voor de in die 
wet geregelde inspraakprocedure, de regeling van artikel 18 van 
toepassing is. 

Voorts zullen volgens artikel 17 voor de vergunning als bedoeld in 
artikel 15 ook gelden de in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
(hoofdstuk 3, afdeling 3, paragraaf 2 en 3) opgenomen coördinatie-
constructie met de vergunning op grond van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren en de regeling betreffende het vereiste van een 
verklaring van geen bezwaar van de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in gevallen waarin een vergunning 
wordt gevraagd voor een inrichting, waarin bepaalde handelingen met 
chemische afvalstoffen of afgewerkte olie worden verricht. 

F 

Het eerste lid van artikel 18 kan vervallen, nu in artikel 15a wordt 
aangegeven wat onder bevoegd gezag wordt verstaan. 

G 

De nieuwe artikelen 19 tot en met 20a zijn gewijd aan wijziging en 
intrekking van vergunningen. Evenals nu het geval is, zal in de toekomst 
met betrekking tot de totstandkoming van een beschikking tot wijziging 
van vergunningvoorschriften de regeling van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne voor de totstandkoming van beschikkingen op 
aanvraag gevolgd worden, ongeacht of deze beschikking ambtshalve 
wordt gegeven, dan wel op aanvraag van de houder van de vergunning. 
De uitgebreidere procedure is hier op zijn plaats, omdat het in dit soort 
gevallen kan gaan om wijzigingen die een ander belang beogen te dienen 
dan het voorkomen of beperken van de nadelige gevolgen voor het 
milieu. Bij intrekking van een vergunning zijn eveneens de daarvoor in de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne neergelegde procedurevoor-
schriften van toepassing. Evenals bij de beschikking op een aanvraag om 
een vergunning is in bepaalde gevallen die zich niet voor de procedure 
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne lenen, de regeling van 
artikel 18 van toepassing. 

H 

De redactie van artikel 21 is zodanig aangepast dat deze zo veel 
mogelijk gelijk loopt met de bepalingen van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne over algemene regels (vergelijk hoofdstuk 3, titel 2 van die 
wet). Anders dan bij die bepalingen is het evenwel voor de Kernener-
giewet niet nodig geacht een splitsing te maken tussen regels waarbij de 
vergunningplicht wordt opgeheven en regels waarbij de vergunningplicht 
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in stand blijft: beide mogelijkheden zijn in één artikel, artikel 2 1 , onder-
gebracht. Het maken van een zodanige splitsing zou voor de Kernener-
giewet, waar in artikel 15 sprake is van vergunningen voor uiteenlopende 
activiteiten, niet tot een meer inzichtelijk systeem leiden. Bovendien 
bestaat voor de Kernenergiewet de wens om de mogelijkheid, dat niet in 
elke algemene maatregel van bestuur waarin de vergunningplicht wordt 
opgeheven een meldingsplicht wordt opgenomen, open te houden. 

J 

Afdeling 4 vervalt daar in de daarin geregelde materie zal worden 
voorzien door het van-toepassing-verklaren van de regeling van bestuurs-
dwang in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (zie artikel 68 van 
artikel I). 

K 

De wijziging van de naamgeving van de tot vergunningverlening 
bevoegde ministers brengt mee dat de naamgeving van de ministers die 
tot de voordracht van algemene maatregelen van bestuur als bedoeld in 
artikel 26 bevoegd zijn, dienovereenkomstig gewijzigd moet worden. 

M en Q 

De wijzigingen van artikel 29a en artikel 34 betreffen aanpassingen in 
het van-toepassing-verklaren van de procedure van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne op de vergunningen als bedoeld in respectie-
velijk artikel 29 en artikel 34, tweede lid, onder b. 

S tot en met W 

De in de artikelen 38 tot en met 44 voorziene bevoegdheden hebben 
betrekking op situaties waarin reeds van aanmerkelijk gevaar voor de 
volksgezondheid etc. sprake is en waarin mogelijke alarmregelingen in 
werking getreden zijn. 

AA tot en met DD 

Deze wijzigingen strekken er toe de van-toepassing-verklaring van de 
beroepsregeling van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne aan te 
passen aan de wijziging die bij de huidige voorstellen in die beroepsre-
geling worden aangebracht (zie onderdeel P tot en met BB van artikel I). 

FF 

De formulering van artikel 69 wordt aangepast aan die welke in de 
milieuwetgeving in het algemeen gebruikelijk is. 

II 

Een afzonderlijke bepaling dat bepaalde gedragingen zijn verboden, is 
in een aantal gevallen nodig met het oog op de handhaving. Voor artikel 
76a is aansluiting gezocht bij artikel 76b (nieuw) van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne. 

LL tot en met MM 

Deze wijzigingen zijn een gevolg van andere wijzigingen in bepalingen 
van de Kernenergiewet die in de onderhavige voorstellen zijn 
opgenomen. 
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NN 

De genoemde handhavingsbepalingen - waaronder de regeling van 
bestuursdwang, dwangsom en intrekking van vergunningen - van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne zijn van toepassing op het bij of 
krachtens de Kernenergiewet bepaalde. 

Artikel VI (wijziging Afvalstoffenwet) 

A 

De definitie van het begrip «districtshoofd» in artikel 1 kan vervallen 
omdat dit begrip slechts voorkomt in artikelen die ten gevolge van de 
van-toepassing-verklaring van delen van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne uit de Afvalstoffenwet verdwijnen. Om diezelfde reden kan 
ook het vijfde lid vervallen. 

C tot en met H 

Deze wijzigingen zijn een gevolg van het opnemen van de vergunning 
ingevolge de Afvalstoffenwet in de vergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne (zie hierover ook paragraaf 2.2.1. 
van deze memorie). 

I 

Evenals thans het geval is, zal de procedure van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne straks gelden met betrekking tot ontheffingen 
krachtens de Afvalstoffenwet, tenzij in de algemene maatregel van 
bestuur op grond waarvan ze worden verleend daarvoor een uitzondering 
is gemaakt. Het vierde lid van artikel 54 bevat bepalingen over de 
toezending en de motivering van de beschikking, die betrekking hebben 
op die uitzonderingsgevallen. 

Daarnaast zal ingevolge artikel 54, derde lid, ook een aantal inhoude-
lijke bepalingen (toetsingscriteria, bepalingen over voorschriften etc) , 
die gelden voor de vergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne, voor de ontheffing van overeenkomstige 
toepassing zijn. 

J 

Deze wijzigingen in de artikelen 63, 64 en 65 strekken er toe de 
regeling betreffende beroep in overeenstemming te brengen met de 
gewijzigde, vergelijkbare regeling in de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne (zie de artikelen 42, 42a en 42b van artikel I). 

K 

Hoofdstuk 10, ambtelijke bevoegdheden, kan vervallen omdat hierin 
wordt voorzien in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (zie de 
artikelen 64, 65 en 66 van artikel I). 

N tot en met S 

Bij het onderhavige wetsvoorstel wordt de bestuurlijke handhaving van 
de milieuwetgeving zoveel mogelijk algemeen geregeld in de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne. In het nieuwe artikel 81a wordt 
aangegeven, welke handhavingsbepalingen van laatstgenoemde wet voor 
de handhaving van het bij of krachtens de Afvalstoffenwet bepaalde van 
toepassing zijn. Zie in verband met het vervallen van artikel 83 artikel XVI 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 087, nr. 3 109 



van dit wetsvoorstel. De aanduiding van de geldboetes in artikel 84 
wordt geharmoniseerd met die in andere vergelijkbare regelingen. 

T 

De bepalingen van overgangsrecht in de artikelen 89, 93, 94 en 95 van 
overgangsrecht vervallen, evenals die over de afbakening tussen de 
vergunning op grond van de Afvalstoffenwet en de vergunningen op 
grond van enige andere wetten. Eerstgenoemde vergunning zal immers 
als zodanig verdwijnen; zie voor overgangsbepalingen voorts artikel XXII. 
Artikel 90 is veiligheidshalve nog gehandhaafd. Het is mogelijk dat op dit 
artikel gebaseerde verzoeken om schadevergoeding nog niet zijn 
afgehandeld. 

Artikel VII (wijziging Wet geluidhinder) 

Er is voor gekozen voor de wijzigingen van de Wet geluidhinder, die in 
het kader van dit wetsvoorstel nodig zijn, het eerder (27 december 1988) 
ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Wet geluidhinder als 
uitgangspunt te nemen. 

A 

De eerste wijziging in artikel 1, het vervallen van de omschrijving van 
«recreatie-inrichting», wordt veroorzaakt doordat in het kader van een 
meer geïntegreerde benadering van inrichtingen (zie hoofdstuk 2 van 
deze memorie) in het vervolg categorieën van recreatie-inrichtingen 
zullen kunnen worden aangewezen als categorieën van inrichtingen die 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken (zie artikel 1, 
derde lid, van artikel I). 

De omschrijving van 'districtshoofd' in artikel 1, eerste en tweede lid, 
kan vervallen omdat het districtshoofd in het kader van de Wet geluid-
hinder uitsluitend een rol speelt bij de vergunningverlening op grond van 
deze wet voor inrichtingen, welke vergunning opgaat in de vergunning op 
grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 

C 

De wijzigingen in artikel 5 betreffen aanpassingen in de 
van-toepassing-verklaring van de procedures van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne op de vergunning voor toestellen als bedoeld 
in artikel 2 van de Wet geluidhinder. 

D 

Hoofdstuk III kan vervallen, omdat categorieën van recreatie-inrich-
tingen, zoals hierboven reeds opgemerkt bij onderdeel A, in de toekomst 
zullen worden aangewezen op grond van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne. Dit betekent, dat op grond van laatstgenoemde wet ten 
aanzien van deze inrichtingen een vergunningvereiste zal gelden en dat 
daarvoor algemene regels kunnen worden gesteld. 

Hoofdstuk IV kan vervallen, omdat de geluidsaspecten van inrichtingen 
ten volle zullen kunnen worden afgewogen in het kader van de behan-
deling van vergunningaanvragen op grond van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne (zie met name de artikelen 13, 14 en 15 van 
artikel I). 

E en G 

Aanwijzing ingevolge het huidige artikel 16 van de Wet geluidhinder 
van categorieën van inrichtingen, die in een belangrijke mate geluid-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 087, nr. 3 110 



hinder kunnen veroorzaken brengt thans mee, dat op grond van artikel 
41 van de Wet geluidhinder bij de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld rond een terrein 
waarop dergelijke inrichtingen gevestigd mogen worden. Deze 
verplichting zal in de toekomst niet langer gekoppeld kunnen zijn aan de 
aanwijzing van categorieën van inrichtingen krachtens artikel 16. De 
verplichting zal derhalve moeten worden gekoppeld aan een aanwijzing 
van bepaalde categorieën van inrichtingen (inrichtingen die in belangrijke 
mate geluidhinder kunnen veroorzaken) van de inrichtingen-categorieën, 
die krachtens de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zijn aange-
wezen (inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroor-
zaken). 

I tot en met K 

Deze wijzigingen betreffen aanpassingen van de regeling inzake 
beroep, waarbij aansluiting is gezocht bij de gewijzigde regeling inzake 
beroep in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (zie onderdeel P 
tot en met AA van artikel I). 

L en M 

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt in de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne een algemene regeling van de 
handhaving voor de milieuwetgeving opgenomen (zie hoofdstuk 7 van 
artikel I). In artikel 148 (nieuw) van de Wet geluidhinder wordt aange-
geven welke handhavingsbepalingen voor deze wet van toepassing zijn. 

V 

Hoofdstuk XVI (de artikelen 177 en 178) kan vervallen, gezien de straf-
baarstelling van overtredingen van bepalingen van de Wet geluidhinder 
en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne in de Wet op de econo-
mische delicten (zie artikel XVI van dit wetsvoorstel). 

W 

Zie voor deze wijziging de toelichting bij de onderdelen E en G. 

Artikel VIII (wijziging Grondwaterwet) 

Aen B 

Voorgesteld wordt de aanduiding van de verschillende ministers in 
overeenstemming te brengen met de huidige benamingen. 

C, D en F 

Het vereiste van Koninklijke goedkeuring ten aanzien van de provin-
ciale verordeningen op grond van de artikelen 11, 15, 16, 17, en 21 kan 
vervallen. Deze verordeningen worden wel onverwijld toegezonden aan 
Onze Minister; in dit geval is dat, zoals blijkt uit artikel 1, de ministervan 
Verkeer en Waterstaat. 

G 

Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel is besloten de regeling van 
inspraak en beroep van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 
toepassing te laten zijn op de Grondwaterwet. Een aantal artikelen van 
deze wet behoeft daarom aanpassing. Het nieuwe artikel 17 is daarvan 
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het eerste gevolg: in het vervolg zal de procedure van hoofdstuk 4, 
afdeling 2, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 
toepassing zijn op de totstandkoming van een vergunning als bedoeld in 
artikel 14 van de Grondwaterwet. 

H en I 

Bij het inbouwen van de procedure op grond van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne in de Grondwaterwet is bijzondere aandacht 
geschonken aan de Commissie Grondwaterbeheer als bedoeld in artikel 
2 en de technische commissie grondwaterbeheer, een subcommissie van 
eerstgenoemde commissie, die geregeld is in artikel 5 van de Grondwa-
terwet, waarin op landelijke schaal deskundigheid op het terrein van het 
grondwater is gebundeld. Gedeputeerde Staten zijn in beginsel verplicht 
de technische commissie grondwaterbeheer te verzoeken over een 
aanvraag advies uit te brengen. Het advies bevat de informatie die 
essentieel is voor de beoordeling van de aanvraag. Met de opstelling van 
het advies is geruime tijd gemoeid, omdat veelal ter plaatse onderzoe-
kingen moeten worden verricht. In verband hiermee is besloten om, beter 
dan de procedure van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
rauwelijks op het Procrustesbed van de Grondwaterwet te leggen, een 
bijzondere regeling op te nemen waarbij zowel de advisering door de 
technische commissie grondwaterbeheer als de procedure op grond van 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne optimaal tot hun recht 
kunnen komen. Hieraan is gestalte gegeven door de advisering door 
genoemde commissie die voor bepaalde grote onttrekkingen nodig is, 
aan een maximumtermijn te binden (artikel 18, nieuw). Die consultatie 
leidt tot opschorting van de verdere behandeling van de aanvraag om 
vergunning totdat het advies is uitgebracht (artikel 19, nieuw). De 
commissie brengt advies uit binnen een termijn van zes maanden, 
eventueel nog éénmaal te verlengen met ten hoogste zes maanden. 

Indien de aanvraag overeenkomstig hoofdstuk 2 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne gecoördineerd wordt behandeld met andere 
aanvragen waarop die wet van toepassing is, geldt de opschorting ook 
voor de behandeling van die aanvragen. Wanneer de verschillende 
aanvragen niet gecoördineerd behandeld worden en in gevallen dat de 
technische commissie grondwaterbeheer niet behoeft te adviseren, geldt 
de procedure op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
zonder meer. 

De provinciale grondwatercommissie en de daartoe bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen rijksambtenaren zijn adviseur in de 
zin van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en hebben derhalve 
beroepsrecht. Dit laatste is ook in de bestaande constellatie reeds het 
geval ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Grondwaterwet. 

De in het tweede lid van artikel 20 genoemde instanties worden als 
betrokken overheidsorgaan aangewezen gezien de mogelijke relatie die 
er kan bestaan tussen de beoogde grondwateronttrekking of infiltratie en 
de door hen te behartigen belangen. 

Het derde lid van artikel 20 beoogt hetzelfde als het huidige tweede lid 
van artikel 17. Overigens wordt ook hier het vereiste van koninklijke 
goedkeuring geschrapt. 

J 

Artikel 23 dient te vervallen omdat door het van-toepassing-verklaren 
van bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne in de 
daarin geregelde materie is voorzien. 
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L 

Evenals dat het geval is bij de beschikking tot vergunningverlening op 
aanvraag wordt de procedure van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne van toepassing verklaard op beschikkingen tot het wijzigen, 
aanvullen of intrekken of het alsnog verbinden van voorschriften aan de 
vergunning op aanvraag van de vergunninghouder (artikel 22) onder-
scheidenlijk niet op diens aanvraag (artikel 23). 

M 

Indien blijkt van omstandigheden of feiten, waardoor in verband met 
de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen de onttrekking of de 
infiltratie in haar geheel dan wel gedeeltelijk niet langer toelaatbaar 
wordt geacht, kunnen gedeputeerde staten de vergunning intrekken 
(artikel 24 nieuw). Op de desbetreffende beschikking is hoofdstuk 4, 
afdeling 3, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 
toepassing. 

R en T 

Deze voorgestelde nieuwe artikelen en wijzigingen zijn een uitvloeisel 
van het streven zo veel mogelijk de bepalingen van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne van toepassing te doen zijn op beschikkingen 
krachtens de Grondwaterwet. Zij hebben onder meer tot gevolg dat de 
verplichting voor de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad 
van State, omtrent het beroep de Commissie Grondwaterbeheer te horen 
(zie artikel 45, tweede lid, tweede volzin, oud) komt te vervallen. 
Uiteraard staat het de Afdeling vrij de commissie te (blijven) horen 
wanneer hij dat nodig vindt. Voor uitsluitend technische zaken kan het 
voorts doelmatig zijn, de technische commissie grondwaterbeheer in te 
schakelen. De Commissie Grondwaterbeheer heeft in haar commentaar 
terecht op een en ander gewezen. 

U 

De bepaling van artikel 48b komt ook voor in andere soortgelijke 
wetten, alsmede in verband met de regeling van het beroepsrecht in het 
tweede lid van het huidige artikel 44. Dit laatste artikel behoort tot de 
artikelen die door de nieuwe bepalingen worden vervangen (zie 
onderdeel T). Opgemerkt wordt dat het bepaalde in het voorgestelde 
artikel 48b niet alleen bedoeld is voor het beroepsrecht, maar zich 
uitstrekt tot de toepassing van de gehele wet. 

Artikel IX (wijziging van de Wet inzake de luchtverontreiniging) 

A 

In artikel 1 van de Wet inzake de luchtverontreiniging wordt de 
begripsbepaling van «verontreinigende handeling» aangepast aan het feit 
dat ingevolge de onderhavige voorstellen de Hinderwet wordt 
ingetrokken en de bepalingen betreffende vergunningen voor inrichtingen 
opgaan in de desbetreffende bepalingen in de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne. 

De omschrijving van «districtshoofd» in het eerste lid van artikel 1, 
alsmede het tweede lid van het artikel kunnen vervallen, omdat het 
districtshoofd in het kader van de Wet inzake de luchtverontreiniging 
uitsluitend een rol speelt bij de vergunningverlening op grond van deze 
wet voor inrichtingen. 
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B 

Het nieuwe artikel 14a van de Wet inzake de luchtverontreiniging geeft 
de mogelijkheid om in een algemene maatregel van bestuur te bepalen in 
hoeverre het met betrekking tot de vergunningverlening voor een 
inrichting bevoegde gezag in de vergunning kan afwijken van in de 
algemene maatregel van bestuur gestelde regels met betrekking tot 
toestellen of brandstoffen die in de inrichting worden gebruikt. Deze 
«bandbreedte» komt overeen met de bepaling van artikel 39, vierde lid 
van artikel I. 

C 

Volgens artikel 13, eerste lid en tweede lid, onder b, van de Wet inzake 
de luchtverontreiniging kan het gebruik etc. van een toestel of brandstof 
bij algemene maatregel van bestuur worden verboden, tenzij het 
geschiedt met een vergunning. De procedure die van toepassing is met 
betrekking tot de totstandkoming van een beschikking op een aanvraag 
om een vergunning is neergelegd in hoofdstuk 4, afdeling 2, van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne. De inhoudelijke bepalingen met 
betrekking tot de vergunning zijn neergelegd in de Wet inzake de lucht-
verontreiniging zelf, zie bijvoorbeeld artikel 16, tweede lid. 

In het vierde lid van het voorgestelde artikel 16 is neergelegd dat bij 
algemene maatregel van bestuur ook categorieën van gevallen kunnen 
worden aangewezen waarop de procedure van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne niet van toepassing is. 

Een vergunning kan - indien dat in de betrokken algemene maatregel 
van bestuur op grond van artikel 13, eerste lid is bepaald - worden 
gewijzigd en ingetrokken. Intrekking en wijziging geschiedt alsdan 
volgens de desbetreffende in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
neergelegde procedure. 

D 

Ingevolge dit onderdeel wordt in artikel 18 de verwijzing naar 
ingevolge de Wet inzake de luchtverontreiniging aangewezen catego-
rieën van inrichtingen vervangen door een verwijzing naar inrichtingen of 
groepen inrichtingen waarvoor krachtens de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne een vergunning is vereist. Aanwijzing van categorieën van 
inrichtingen met nadelige gevolgen voor het milieu zal in de toekomst 
immers op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne plaats-
vinden. 

E 

De bepalingen betreffende inrichtingen, hoofdstuk IV in de Wet inzake 
de luchtverontreiniging, vervallen. De regeling hiervan gaat immers over 
naar de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 

M 

Hoofdstuk IX (oud), Ambtelijke bevoegdheden, vervalt aangezien in 
deze materie wordt voorzien in het hoofdstuk Handhaving in de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne (zie 65, 66 en 67 van artikel I). 

Q 

De redactie van de geheimhoudingsbepaling wordt aangepast aan de 
terzake gebruikelijke redactie. 
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T 

In het artikel 90 (nieuw) wordt aangegeven, welke handhavingsbepa-
lingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing 
zijn voor het bij of krachtens de Wet inzake de luchtverontreiniging 
bepaalde. 

U tot en met Y 

Deze wijzigingen zijn een gevolg van elders in de Wet inzake de lucht-
verontreiniging aangebrachte wijzigingen en van de ingevolge artikel XVI 
in de Wet op de economische delicten aangebrachte wijzigingen. 

Artikel X (wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) 

B 

De bepaling van artikel 1, vijfde lid, vierde volzin is overgebracht naar 
artikel 24 (nieuw). 

D 

Dit wetsvoorstel beoogt onder meer in de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne een hoofdstuk Vergunningen en algemene regels voor 
inrichtingen op te nemen. In hoofdstuk 2 van deze memorie is hier uitge-
breid op ingegaan. De bevoegdheid om bij algemene maatregel van 
bestuur regels te stellen voor inrichtingen is neergelegd in artikel 38 
(regels voor niet-vergunningplichtige inrichtingen) en artikel 39 (regels 
voor vergunningplichtige inrichtingen) van artikel I van dit wetsvoorstel. 
In aansluiting op de in paragraaf 2.2.1. van deze memorie toegelichte 
keuze de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren niet op te nemen in de vergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne, is besloten ook de bevoegdheid tot 
het stellen van algemene regels voor het lozen van afvalstoffen, veront-
reinigende of schadelijke stoffen in oppervlaktewater - aan welke 
bevoegdheid evenzeer behoefte bestaat - in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren zelf te regelen. De artikelen 2a, 2b en 2c voorzien in 
een dergelijke regeling, waarbij zo veel mogelijk aansluiting is gezocht bij 
de voorgestelde regeling in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 

De reikwijdte van de algemene maatregelen van bestuur, die op grond 
van artikel 2a kunnen worden opgesteld, komt overeen met de reikwijdte 
van de krachtens artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren bestaande vergunningplicht. Het opstellen van algemene regels op 
grond van artikel 2a zal derhalve alleen geschieden voor lozingen die in 
beginsel vergunningplichtig zijn. In de tekst van artikel 2a, eerste lid, is 
dit tot uitdrukking gebracht door de bepaling dat deze regels betrekking 
hebben op lozingen die met behulp van een werk of op een andere bij de 
maatregel aangegeven wijze in het oppervlaktewater worden gebracht 
(vergelijk artikel 1, eerste, tweede en derde lid). Het bovenstaande 
betekent tevens dat voor indirecte lozingen die niet onder de werkings-
sfeer van het verbod van artikel 1 vallen, geen algemene regels op grond 
van artikel 2a zullen worden gesteld; op deze lozingen blijft de gemeen-
telijke lozingsverordening van toepassing. 

Ingevolge artikel 2a, eerste lid, gestelde regels ten aanzien van 
lozingen bestaan in beginsel naast de vergunningplicht. In die situatie 
moet degene die de lozing verricht zowel aan de voor hem geldende 
algemene regels als aan de voor hem geldende vergunningvoorschriften 
voldoen. Wanneer echter voor bepaalde categorieën van lozingen een 
pakket van regels kan worden ontwikkeld dat zodanig dekkend is, dat een 
afzonderlijke vergunning voor de betrokken lozingen achterwege kan 
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blijven, kan op grond van artikel 2a, tweede lid, in de maatregel waarbij 
de regels worden gesteld, de vergunningplicht voor die lozingen worden 
opgeheven. In dat geval - waarin degene die de lozing verricht alleen aan 
de voor hem geldende algemene regels behoeft te voldoen en geen 
vergunning meer nodig heeft - dient ingevolge artikel 2b de verplichting 
te worden opgelegd het lozen of het veranderen daarvan te melden. 

In artikel 2c, eerste lid, is aangegeven dat - wanneer de vergunning-
plicht niet wordt opgeheven - bij de maatregel kan worden bepaald dat 
het bevoegd gezag bij het verlenen of wijzigen van de vergunning van de 
gestelde regels kan afwijken. In dat geval moet tevens worden aange-
geven, in hoeverre dat afwijken is toegestaan. Buiten deze 
«bandbreedte» is afwijken niet mogelijk. Desgewenst kan het afwijken 
ook aan bepaalde voorwaarden worden verbonden (artikel 2c, eerste lid, 
derde volzin). 

In artikel 2d is een regeling opgenomen die vergelijkbaar is met artikel 
39a van artikel I. In artikel 2d, tweede lid, is bepaald dat bij een 
maatregel als bedoeld in het eerste lid de afwijkings-mogelijkheid moet 
worden aangegeven. Zie voor een meer uitgebreide toelichting op het 
instrument van artikel 2d paragraaf 2.3.3., alsmede hoofdstuk 7, artikel 
39a, van deze memorie. 

Opgemerkt kan worden dat het niet is uitgesloten dat meerdere 
algemene maatregelen van bestuur (bijvoorbeeld op grond van de 
artikelen 2a en 2d) naast elkaar van toepassing zijn op één lozing. 

Er is van afgezien om in het wetsvoorstel de bevoegdheid tot het doen 
van een voordracht voor algemene maatregelen van bestuur ingevolge de 
artikelen 2a en 2d te regelen, omdat in het kader van het wetsvoorstel 
tot wijziging en uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen), waarvan in 
februari 1987 een voorontwerp openbaar is gemaakt, een algemene 
regeling van de bevoegdheid tot het doen van voordracht van algemene 
maatregelen van bestuur ingevolge deze wet zal plaatsvinden. 

F 

De wijzigingen in het eerste en tweede lid van artikel 7 zijn een gevolg 
van wijzigingen aangebracht in de procedure-regeling van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne, waarnaar wordt verwezen. In het 
vierde lid worden zo veel mogelijk ook inhoudelijke bepalingen 
(toetsingskader vergunningen, bepalingen met betrekking tot vergunning-
voorschriften, etc.) van laatstgenoemde wet voor de vergunning op 
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van overeenkom-
stige toepassing verklaard. Daarbij moet uiteraard voor de term 
«inrichting» gelezen worden: lozing, de term «milieu» moet vertaald 
worden met termen als (kwaliteit van het) oppervlaktewater of 
(milieu)kwaliteit van het watersysteem en voor de in artikel 77 genoemde 
organen zou het dagelijks bestuur, respectievelijk het algemeen bestuur 
van waterkwaliteitsbeherende lichamen, niet zijnde een gemeente, 
provincie of het rijk, gelezen moeten worden. 

G 

Ook de wijzigingen in artikel 7a, dat handelt over wijzigen en intrekken 
van vergunningen, zijn een gevolg van wijzigingen aangebracht in de 
procedure-regeling van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 

H 

In de onderhavige voorstellen is gekozen voor een constructie waarin 
de vergunningen voor inrichtingen op grond van de Hinderwet, de Wet 
inzake de luchtverontreiniging, de Wet geluidhinder, de Afvalstoffenwet 
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en de Wet chemische afvalstoffen worden opgenomen in één vergunning 
voor inrichtingen op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne. Tussen laatstgenoemde vergunning, alsmede de betrokken 
vergunningen op grond van de Mijnwet en de Kernenergiewet en de 
vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zal 
een sterke procedurele en inhoudelijke koppeling worden gelegd. Hierop 
is reeds ingegaan in paragraaf 2.2.1. van deze memorie. Deze koppeling 
is in de Wet algemene bepalingen tot uitdrukking gebracht in hoofdstuk 
3, titel 1, afdeling 3, paragraaf 2 (de artikelen 32 tot en met 36 van 
artikel I). In de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is deze koppeling 
neergelegd in de artikelen 7b en 7c. Ingevolge artikel 7b moeten 
aanvragen om een vergunning op grond van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren voor lozingen vanuit een inrichting waarvoor ook een 
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 
gedeputeerde staten onderscheidenlijk van een of meer betrokken 
ministers is vereist, bij gedeputeerde staten of de betrokken minister 
worden ingediend. Ingevolge artikel 7c hebben laatstgenoemde 
overheidsorganen de bevoegdheid met het oog op een meer integraal 
afgewogen verdeling over de diverse milieucompartimenten van de 
milieugevolgen van activiteiten in of met inrichtingen de waterkwaliteits-
beheerder een aanwijzing te geven. Bovendien zijn zij verplicht de 
voorbereiding en behandeling van dergelijke aanvragen te coördineren 
(zie artikel 7b, derde lid). Deze coördinatie houdt onder meer in dat een 
aantal handelingen in de procedure met betrekking tot deze aanvragen 
gelijktijdig wordt verricht. Daarom is het noodzakelijk dat zij vanaf het 
vroegste stadium van de formele procedure met betrekking tot vergun-
ningen op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van de 
diverse procedure-stappen op de hoogte zijn. 

In artikel 7b, eerste lid, wordt gesproken over «een of meer van Onze 
Ministers» en «Onze betrokken Minister». Daarmee worden bedoeld de 
minister of de ministers, die onderscheidenlijk in het concrete geval 
bevoegd zijn te beslissen over een aanvraag om een vergunning 
krachtens de Wabm (de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer), krachtens de Mijnwet 1 903 (de minister van 
Economische Zaken), of krachtens de Kernenergiewet (de krachtens 
artikel 15a van die wet aangewezen ministers). 

Uiteraard kan een aanwijzing als bedoeld in artikel 7c leiden tot 
aanpassing van de vergunning op grond van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren. Gedeputeerde staten of de betrokken minister 
kunnen bij het geven van een aanwijzing niet verder gaan dan mogelijk is 
binnen het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Dit 
blijkt reeds uit de omstandigheid dat de aanwijzingsbevoegdheid wordt 
opgenomen in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en niet in 
bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. De ondergete-
kenden delen dan ook niet de visie van de Raad van de Waterstaat, als 
zou de werkingssfeer van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
door de aanwijzing worden verbreed. 

De bedoelde aanwijzingsbevoegdheid kan worden uitgeoefend in 
relatie tot inrichtingen, ten aanzien waarvan gedeputeerde staten of een 
minister krachtens de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bevoegd 
gezag zijn, dan wel tot inrichtingen als bedoeld in de Mijnwet 1903 en de 
Kernenergiewet. 

De bij het geven van een aanwijzing te volgen procedure is eenvoudig 
gehouden. Vooraf moet overleg worden gepleegd met de waterkwali-
teitsbeheerder. Dit is bepaald om te bereiken dat van het aanwijzingsin-
strument slechts bij uitzondering gebruik behoeft te worden gemaakt. 
Tevens is bepaald dat een aanwijzing wordt gegeven binnen twee 
maanden na de dag waarop het ontwerp van de beschikking op grond 
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ter inzage is gelegd. 

0 
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Binnen die termijn van twee maanden moeten gedeputeerde staten 
onderscheidenlijk de betrokken minister zich een oordeel vormen 
omtrent de consequenties van het ontwerp van de beschikking van de 
waterkwaliteitsbeheerder in relatie tot de overige milieu-aspecten en 
eventueel overleg voeren met de waterkwaliteitsbeheerder. 

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat eventuele vergoeding van 
kosten of schade die voortvloeien uit een beschikking, zoals tot nu toe 
gebruikelijk, gedragen worden door het gezag dat de desbetreffende 
beschikking geeft, ook wanneer (een deel van) bedoelde schade of 
kosten voortvloeien uit een aanwijzing als bovenbedoeld. In dat geval 
blijft de waterkwaliteitsbeheerder de kosten van een eventuele schade-
vergoeding dragen, een visie die overigens zowel door de Centrale raad 
voor de milieuhygiëne als de Raad van de Waterstaat onderschreven 
wordt. 

K tot en met N 

Voor de regeling van beroep is aansluiting gezocht bij de gewijzigde 
regeling van beroep in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (zie 
onderdeel P tot en met BB van artikel I). 

In het tweede lid van artikel 16 is de koppeling tussen de vergunning 
op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, de Mijnwet 
1903 en de Kernenergiewet enerzijds en die op grond van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren anderzijds ook doorgevoerd voor de 
beroepsfase. Deze bepaling vormt het complement van artikel 49 van 
artikel I. 

0 

Artikel 24 geeft een regeling die vergelijkbaar is met artikel 63 van 
artikel I, waarbij de eerst-verantwoordelijke instantie voor de bestuurlijke 
handhaving wordt aangewezen. 

In het nieuwe artikel 25 wordt aangegeven welke handhavingsbepa-
lingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing 
zijn op het bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
bepaalde. 

Hierbij wordt er voor wat betreft de toekenning van de bevoegdheid 
tot bestuursdwang aan organen van waterschappen van uitgegaan dat 
het ontwerp voor een Waterschapswet, dat nu bij de Tweede Kamer 
aanhangig is, eerder in werking zal treden dan het onderhavige 
wetsvoorstel. 

Onder de van toepassing-verklaring van artikel 66 van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne zijn begrepen de mogelijkheden die 
toezicht houdende ambtenaren nu hebben op grond van de huidige 
artikelen 25 en 26 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

P 

Artikel 37 kan vervallen aangezien die bepaling is uitgewerkt en de 
Hinderwet als zelfstandige wet ophoudt te bestaan. De afbakening 
tussen de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren vindt in de toekomst plaats in artikel 81a van 
de eerstgenoemde wet. 

Artikel XI (wijziging Wet verontreiniging zeewater) 

B, C en D 

De voorgestelde wijzigingen beogen de bepalingen van de Wet veront-
reiniging zeewater waarbij de procedure-bepalingen van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing verklaard zijn, 
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uitsluitend in technische zin aan te passen aan de nieuwe Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne. 

E 

De regeling van beroep is aangepast aan de wijzigingen betreffende 
beroep in hoofdstuk 5 (nieuw) van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne. Het derde lid geeft een ruime, algemene bepaling voor het 
instellen van beroep tegen beschikkingen die niet reeds in het eerste en 
tweede lid zijn genoemd (vergelijk artikel 42b van artikel I). Tevens is in 
het derde lid de bijzondere beroepsbepaling inzake grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen enigszins aangepast. 

F 

Voor het nieuwe artikel 11 is aansluiting gezocht bij artikel 76b van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (zie ook de toelichting hierop). 

De artikelen 11 tot en met 15 kunnen vervallen nu in het nieuwe artikel 
12 wordt aangegeven, welke handhavingsbepalingen van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing zijn op het bij of 
krachtens de Wet verontreiniging zeewater bepaalde. 

G 

De geheimhoudingsbepaling is aangepast aan de thans gebruikelijke 
redactie van een dergelijke bepaling. 

ArtikelXII (wijziging van de Wet chemische afvalstoffen) 

B tot en met E en G 

De vergunning krachtens de Wet chemische afvalstoffen voor het 
bewaren, bewerken, verwerken of vernietigen van chemische afvalstoffen 
gaat op in de vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne voor zover deze activiteiten verricht worden binnen een 
inrichting die onder de werkingssfeer van laatstgenoemde wet valt. Voor 
dergelijke gevallen bieden de artikelen 37 tot en met 37d (nieuw) van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne een bijzondere regeling 
(verklaring van geen bezwaar van de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, zie paragraaf 2.2.1. van deze 
memorie). 

Een vergunning krachtens de Wet chemische afvalstoffen blijft vereist 
indien deze activiteiten buiten een dergelijke inrichting plaatsvinden. Het 
betreft hier de vergunning voor het bewaren, bewerken, verwerken of 
vernietigen van chemische afvalstoffen op grond van artikel 8. 

Waar wordt verwezen naar de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
wordt in het algemeen niet verwezen naar «de vergunning» op grond van 
die wet, omdat de desbetreffende activiteiten ook kunnen zijn toegestaan 
volgens algemene regels die voor een categorie van inrichtingen worden 
gesteld. 

In artikel 3 kan onderdeel b vervallen omdat van het verbod om afval-
stoffen op of in de bodem te brengen geen zodanige ontheffing op grond 
van de Wet chemische afvalstoffen meer verleend zal kunnen worden. 

F 

In de Wet chemische afvalstoffen wordt de inhoud van het huidige 
artikel 8, tweede lid, opgenomen in een nieuw artikel 7a. Het artikel richt 
zich tot de personen die op grond van de Wet chemische afvalstoffen of 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bevoegd zijn chemische 
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afvalstoffen te bewaren, bewerken, verwerken of vernietigen. Tot nu toe 
is er uitsluitend een verplichting voor een vergunninghouder op grond 
van de Wet chemische afvalstoffen. 

H 

Volgens het nieuwe artikel 9 wordt de vergunning verleend, gewijzigd 
of ingetrokken op (overeenkomstige) wijze en na een overeenkomstige 
belangenafweging als de vergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne voor gelijksoortige activiteiten binnen inrich-
tingen. 

J 

Artikel 16a, eerste lid wordt gewijzigd in verband met het feit dat de 
vergunning op grond van artikel 33 van de Afvalstoffenwet opgaat in de 
vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, 
alsmede in verband met het feit dat de bepaling van het eerste lid niet 
meer van toepassing kan zijn op ontheffingen krachtens artikel 35 van de 
Wet chemische afvalstoffen (zie toelichting bij onderdeel B tot en met E). 

O 

Het inzamelen van afgewerkte olie is ook in de toekomst slechts toege-
staan met een vergunning van de minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer. Het toetsingskader blijft het belang van 
een doelmatige verwijdering van afgewerkte olie (zie artikel 22). In dit 
belang kan de vergunning onder meer onder beperkingen worden 
verleend en kunnen aan de vergunning voorschriften worden verbonden. 
Tevens wordt in artikel 22 de procedure van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne voor de totstandkoming, wijziging en intrekking 
van de vergunning van toepassing verklaard. 

Q 

In het nieuwe artikel 24 is het verbod neergelegd van anderen afkom-
stige afgewerkte olie te bewaren, te bewerken, te verwerken of te vernie-
tigen zonder een vergunning van de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In het tweede lid is aangegeven 
wanneer dat verbod niet geldt. Voor de vergunning van artikel 24 gelden 
volgens artikel 25 eveneens de procedures van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne. Daarnaast gelden met betrekking tot deze 
vergunning ook de inhoudelijke toetsingscriteria etc. van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne. 

R en S 

De mogelijkheid om ontheffing te verlenen van het verbod om zich van 
chemische afvalstoffen of afgewerkte olie te ontdoen door deze op of in 
de bodem te brengen kan vervallen, gezien de toevoeging aan artikel 3 1 . 

Daarnaast wordt in artikel 35 een aantal procedurele en inhoudelijke 
bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 
(overeenkomstige) toepassing verklaard. 

T, U en V 

De beroepsbepalingen worden aangepast aan wijzigingen die in de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne worden aangebracht, alsmede 
aan wijzigingen die door andere onderdelen worden aangebracht in de 
Wet chemische afvalstoffen. Tevens is in artikel 40, tweede lid, de 
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bijzondere beroepsbepaling inzake grensoverschrijdende overbrenging 
van gevaarlijke afvalstoffen enigszins aangepast. 

W e n DD 

Paragraaf 10, Ambtelijke bevoegdheden, kan vervallen omdat een 
overeenkomstige regeling is opgenomen in de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne (zie met name die artikelen 65, 66 en 67 van artikel I), die 
in artikel 55 (nieuw) van toepassing wordt verklaard voor de Wet 
chemische afvalstoffen. 

Y, CC en DD 

Door middel van deze wijzigingen wordt de handhavingsregeling van 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing voor de Wet 
chemische afvalstoffen. In artikel 55, eerste lid, is een verduidelijking 
opgenomen in verband met het vervallen van artikel 49a. 

De in het huidige artikel 49a opgenomen bevoegdheid tot terug-
zending van afval naar het land van herkomst is begrepen onder de 
bevoegdheid de oude toestand te herstellen, die artikel 68, eerste lid, 
van de Wabm kent. Ten aanzien van de huidige bevoegdheid om het 
afval in Nederland te verwijderen op kosten van de overtreder, is niet 
zonder meer duidelijk of de laatstgenoemde bepaling haar ook omvat. 
Daarom wordt dat in dit onderdeel vastgelegd. 

In het tweede lid van artikel 55 is aangegeven, dat het bevoegd gezag 
als bedoeld in artikel 63 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
ook eerst-verantwoordelijk is voor de bestuurlijke handhaving van regels 
met betrekking tot inrichtingen die zijn gesteld bij of krachtens de Wet 
chemische afvalstoffen. 

FF 

Zie in verband met het vervallen van artikel 56 ook artikel XVI van dit 
wetsvoorstel. 

Artikel XIII (wijziging van de Interimwet bodemsanering) 

A 

In de bepaling betreffende beroep wordt de verwijzing naar de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne aangepast aan wijzigingen die in die 
wet worden aangebracht. 

B en E 

Hoofdstuk V, Ambtelijke bevoegdheden, kan vervallen nu de desbetref-
fende bepalingen in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 
toepassing worden verklaard (zie artikel 32a). 

C 

De geheimhoudingsbepaling wordt aangepast aan de thans terzake 
van die bepaling gebruikelijke redactie. 

Artikel XIV(wijziging van de Wet milieugevaarlijke stoffen) 

De voorgestelde wijzigingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen 
behelzen een technische doorwerking van de in artikel I van dit 
wetsvoorstel opgenomen regeling. Het betreft onder meer de regeling 
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van de procedure van totstandkoming van de vergunning als bedoeld in 
artikel 24, tweede lid, onder c, en de beroepsregeling. In onderdeel I 
wordt door middel van artikel 64 (nieuw) aangegeven welke handha-
vingsbepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne voor de 
Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing zijn. In het tweede lid van 
dit artikel wordt tot uitdrukking gebracht dat het bevoegd gezag als 
bedoeld in artikel 63 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
eerstverantwoordelijk is voor de bestuurlijke handhaving van regels met 
betrekking tot inrichtingen die zijn gesteld bij of krachtens de Wet 
milieugevaarlijke stoffen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat onder 
regels met betrekking tot inrichtingen niet worden verstaan de regels 
inzake de produktie- en handelskennisgevingsplicht voor nieuwe stoffen 
en inzake onderzoek met betrekking tot nieuwe en bestaande stoffen, als 
bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet milieugevaarlijke stoffen. 
Ook zal een groot aantal regelingen gebaseerd op artikel 24 van deze 
wet, die het toepassen van stoffen in produkten betreffen, hier niet onder 
vallen. 

ArtikelXV(wijziging van de Wet bodembescherming) 

B, C en D 

Deze wijzigingen beogen de verhouding tussen algemene regels op 
grond van de Wet bodembescherming en de vergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne op een zelfde wijze vorm te 
geven als gebeurd is ten aanzien van de verhouding tussen algemene 
regels op grond van artikel 39 van laatstgenoemde wet en bedoelde 
vergunning. Bij algemene regels op grond van de Wet bodembe-
scherming zal in het vervolg kunnen worden aangegeven dat het 
bevoegd gezag voor de vergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne bij het verlenen of wijzigen van de vergunning 
met betrekking tot daarbij aangegeven onderwerpen van bij de maatregel 
gestelde regels kan afwijken. Bij de maatregel kan tevens worden 
bepaald dat de bevoegdheid tot afwijken slechts geldt in daarbij aange-
geven categorieën van gevallen. Daarmee wordt hier bedoeld dat kan 
worden bepaald dat de bevoegdheid tot afwijken slechts kan worden 
gehanteerd onder bij de maatregel aangegeven voorwaarden. Zo'n 
voorwaarde zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat afwijken slechts is toege-
staan wanneer een zelfde beschermingsniveau wordt bereikt als beoogd 
met de in de maatregel gegeven norm. 

De bevoegdheid tot afwijken komt in de plaats van de huidige 
mogelijkheid van artikel 29 tot het verlenen van een ontheffing van 
algemene regels op grond van de artikelen 8 tot en met 13. Het gevolg 
hiervan is dat in de toekomst voor de drijver van een vergunningplichtige 
inrichting niet meer nodig is om naast een vergunning in voorkomende 
gevallen een ontheffing aan te vragen. Uit een oogpunt van uitvoer-
baarheid en handhaafbaarheid heeft het bovendien belangrijke voordelen 
om de voorschriften die de drijver van een inrichting dient na te leven, in 
één document vast te leggen. 

De wijzigingen van artikel 29, vijfde lid, en artikel 30 houden verband 
met wijzigingen in de procedure-bepalingen van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne. 

G en H 

In de bepalingen betreffende beroep wordt de verwijzing naar de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne aangepast aan de wijzigingen, die in 
die wet zijn aangebracht. 
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Ken L 

Deze wijzigingen houden verband met het van-toepassing verklaren 
van de handhavingsbepalingen van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne voor de handhaving van het bij of krachtens de Wet bodembe-
scherming bepaalde. In artikel 75, tweede lid is neergelegd dat het 
bevoegd gezag als bedoeld in artikel 63 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne eerstverantwoordelijk is voor de bestuurlijke 
handhaving van regels met betrekking tot inrichtingen die zijn gesteld bij 
of krachtens de Wet bodembescherming. 

Artikel XVI (wijziging van de Wet op de economische delicten) 

Dit artikel bevat uitsluitend een technische wijziging van de Wet op de 
economische delicten, die nodig is in verband met de voorgestelde wijzi-
gingen van de diverse milieuwetten. 

Artikel XVII (wijziging van de onteigeningswet) 

Deze wijziging vloeit voort uit het opnemen van de vergunning op 
grond van de Afvalstoffenwet in de vergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne. 

ArtikelXVIII (intrekking Hinderwet) 

Zoals in de hoofdstukken 1 en 2 van deze memorie is gezegd, vindt de 
materie die thans in de Hinderwet is geregeld, in de toekomst regeling in 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. De Hinderwet kan derhalve 
worden ingetrokken. 

ArtikelXIX (wijziging Wet gevaarlijke stoffen) 

Aangezien zowel de Wet gevaarlijke stoffen als de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne integraal beogen te zijn is afgezien van een 
formele afgrenzing. Dit betekent dat de enige afstemmingsbepaling in de 
Wet gevaarlijke stoffen ten opzichte van de Hinderwet vervalt, zonder dat 
hiermee een verandering voor de praktijk wordt beoogd. 

Indien zou blijken dat zich in verband met de afstemming van beide 
regimes die - zoals eerder opgemerkt - ieder voor zich integraal beogen 
te zijn, problemen voordoen, zal op dit punt duidelijkheid worden 
geboden door middel van modelvoorschriften of circulaires, dan wel in 
het kader van de advisering of het instellen van beroep door de regionale 
inspecteur voor de milieuhygiëne. Zo nodig zal gebruik gemaakt worden 
van de bevoegdheid tot het stellen van algemene regels ingevolge de 
artikelen 39 en 39a van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. Bij 
de voorbereiding van een dergelijke maatregel van bestuur zal ook indien 
hij niet het initiatief voor zo'n maatregel genomen heeft, de minister van 
Verkeer en Waterstaat worden betrokken. 

Artikel XX (wijziging Arbeidsomstandighedenwet) 

Dit artikel bevat een technische wijziging van de Arbeidsomstandig-
hedenwet. 

ArtikelXXI (wijziging Meststoffenwet) 

In artikel 33 van de Meststoffenwet wordt de vermelding van de 
Hinderwet vervangen door die van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne. De materie van artikel 34 - dat overigens door het niet vervuld 
zijn van de voorwaarde niet tot de beoogde wijziging van de Afvalstof-
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fenwet heeft geleid - zal worden geregeld in artikel 81a, vijfde lid, van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. 

Artikelen XXII 

Dit artikel bevat in de eerste vier leden overgangsbepalingen die nodig 
zijn nu een aantal vergunningen en ontheffingen wordt opgenomen in de 
vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, 
dan wel in die van de Mijnwet 1903. Een dergelijke bepaling met 
betrekking tot de vergunningen op grond van de Kernenergiewet is niet 
nodig, aangezien deze vergunning reeds integraal van karakter is. 

Het vijfde lid bepaalt dat een procedure die in gang is gezet voordat de 
regeling die in de onderhavige voorstellen is neergelegd, in werking is 
getreden, wordt afgewikkeld volgens de oude regeling. Ten aanzien van 
beschikkingen die voor het inwerkingtreden van deze regeling zijn 
gegeven, blijft ook de oude beroepsregeling van toepassing. 

Het zesde lid heeft betrekking op zeer oude inrichtingen die zonder 
hinderwetvergunning waren opgericht, voor het in werking houden 
waarvan op grond van de Hinderwet ook geen vergunning vereist was. 
Deze zullen in de toekomst wel over een vergunning moeten beschikken. 

Hetzelfde geldt op grond van het zevende lid voor inrichtingen die 
vallen onder de werkingssfeer van een verordening op grond van artikel 3 
van de Hinderwet. 

Het negende lid geeft een overgangsbepaling met betrekking tot de 
procedure voor sluiting van een inrichting. Het tiende en elfde lid 
bevatten soortgelijke bepalingen ten aanzien van algemene maatregelen 
van bestuur houdende algemene regels voor inrichtingen als de eerste 
drie leden bevatten ten aanzien van vergunningen en ontheffingen. 

Artikel XXIII 

In dit artikel wordt de - voorlopige - hoofdstukindeling van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne geregeld, alsmede enkele andere 
zaken die de inzichtelijkheid van de milieuwetgeving na het inwerking-
treden van dit wetsvoorstel verder bevorderen. 

De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
E. H. T. M. Nijpels 
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Bijlage bij de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
Vergunningen en algemene regels 

Inhoud van het wetsvoorstel: 

Artikelen 

I. Wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
II. Wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne na inwer-
kingtreding wetsvoorstel Dwangsom 
III. Wijziging Mijnwet 
IV. Wijziging Destructiewet 
V. Wijziging Kernenergiewet 
VI. Wijziging Afvalstoffenwet 
VII. Wijziging Wet geluidhinder 
VIII. Wijziging Grondwaterwet 
IX. Wijziging Wet inzake de luchtverontreiniging 
X. Wijziging Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
XI. Wijziging Wet verontreiniging zeewater 
XII. Wijziging Wet chemische afvalstoffen 
XIII. Wijziging Interimwet bodemsanering 
XIV. Wijziging Wet milieugevaarlijke stoffen 
XV. Wijziging Wet bodembescherming 
XVI. Wijziging Wet op de economische delicten 
XVII. Wijziging Onteigeningswet 
XVIII. Intrekking Hinderwet 
XIX. Wijziging Wet Gevaarlijke Stoffen 
XX. Wijziging Arbeidsomstandighedenwet 
XXI. Wijziging Meststoffenwet 
XXII. Overgangsbepalingen 
XXIII. Verdere bepalingen 
XXIV. Inwerkingtreding 
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