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In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel 1, eerste lid, vervalt onderdeel I.

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid, onderdeel i, wordt «derde lid, onderdeel d,»

vervangen door: derde lid, onderdeel e,.
2. In het derde lid wordt, onder wijziging van de onderdelen b tot en

met d in c tot en met e, een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidende:
b. dat de aanvrager, indien het bouwen waarvoor bouwvergunning

wordt aangevraagd tevens is aan te merken als het oprichten of veran–
deren van een inrichting waarvoor een vergunning krachtens artikel 6 van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, artikel 10a van de Mijnwet
1903 of artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet is vereist, gelijk–
tijdig met de aanvraag om bouwvergunning de aanvraag om die andere
vergunning indient, tenzij die andere vergunning reeds is aangevraagd,
en bij de indiening van de aanvraag om bouwvergunning overlegt:

1°. een afschrift van de aanvraag om die andere vergunning, dan wel
2°. indien de beschikking op de aanvraag om die andere vergunning

reeds is gegeven, een afschrift van die beschikking.
3. In het derde lid, onderdeel e, wordt «onderdeel b» vervangen door:

in onderdeel c, en «onderdeel c» door: in onderdeel d.
4. In het vierde lid wordt «onderdelen b, c en d» vervangen door:

onderdelen c, d en e.

In artikel 42, tweede lid, wordt na «Monumentenwet» ingevoegd: 1988
(Stb. 638).
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IV

Na artikel 50 wordt artikel 50a ingevoegd, luidende:

Artikel 50a

1. In afwijking van artikel 45, eerste lid, houden burgemeester en
wethouders de beslissing omtrent een aanvraag om bouwvergunning
eveneens aan, indien er geen grond is om de vergunning te weigeren en
het bouwen tevens is aan te merken als het oprichten of veranderen van
een inrichting waarvoor een vergunning krachtens artikel 6 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, artikel 10a van de Mijnwet 1903 of
artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet is vereist, tenzij de
beschikking op de aanvraag om laatstbedoelde vergunning reeds is
gegeven, en

a. tegen het ontwerp van de beschikking geen bezwaren zijn
ingebracht en de beschikking niet afwijkt van dat ontwerp, of

b. indien het onder a gestelde niet van toepassing is, een maand is
verstreken na de dag waarop een exemplaar van die beschikking ter
inzage is gelegd dan wel, indien gedurende die maand met betrekking tot
die beschikking met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad
van State een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening is gedaan, op dat verzoek is beslist.

2. Burgemeester en wethouders doen van de aanhouding, bedoeld in
het eerste lid, zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de
aanvrager van de bouwvergunning.

3. De in het eerste lid bedoelde aanhouding eindigt:
a. indien de beschikking op de aanvraag om de ingevolge de in het

eerste lid genoemde wetten vereiste vergunning is gegeven, tegen het
ontwerp van die beschikking geen bezwaren zijn ingebracht en de
beschikking niet afwijkt van dat ontwerp: op de dag waarop burge–
meester en wethouders van het ingevolge de in het eerste lid genoemde
wetten bevoegde gezag een exemplaar van die beschikking hebben
ontvangen, of

b. indien het onder a gestelde niet van toepassing is: een maand na de
dag waarop een exemplaar van de beschikking op de aanvraag om die
vergunning ter inzage is gelegd, met dien verstande dat, indien
gedurende die maand met betrekking tot die beschikking met toepassing
van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek tot
schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is
gedaan, de aanhouding eindigt met ingang van de dag nadat op dat
verzoek is beslist.

4. Na de in het derde lid bedoelde beëindiging van de aanhouding
verlenen burgemeester en wethouders, tenzij het vijfde lid van
toepassing is, binnen een maand na de beëindiging van de aanhouding
de bouwvergunning, en doen daarvan binnen die maand schriftelijk
mededeling aan de aanvrager. Indien burgemeester en wethouders die
mededeling niet binnen die maand doen, is de bouwvergunning van
rechtswege verleend. Artikel 45, zesde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

5. Indien het bouwplan waarop de aanvraag om bouwvergunning
betrekking heeft, wijziging behoeft als gevolg van de vergunning in
verband waarmee de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning
werd aangehouden, delen burgemeester en wethouders dit binnen
veertien dagen na de beëindiging van de aanhouding schriftelijk aan de
aanvrager van de bouwvergunning mede. Zij stellen hem daarbij in de
gelegenheid binnen een maand een gewijzigde aanvraag om bouwver–
gunning in te dienen. Burgemeester en wethouders beslissen omtrent de
gewijzigde aanvraag om bouwvergunning binnen een maand, en doen
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daarvan binnen die maand schriftelijk mededeling aan de aanvrager;
artikel 45, derde lid, is van toepassing. Indien burgemeester en
wethouders die mededeling niet binnen die maand doen, is de bouwver–
gunning van rechtswege verleend. Artikel 45, zesde lid, is van overeen–
komstige toepassing.

6. Indien de aanvrager van de bouwvergunning geen gebruik maakt
van de hem overeenkomstig het vijfde lid geboden gelegenheid, is de
bouwvergunning van rechtswege verleend met ingang van de dag na de
dag waarop de termijn van de hem geboden gelegenheid is verstreken.
Artikel 45, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

7. Indien burgemeester en wethouders niet zelf het overheidsorgaan
zijn dat bevoegd is tot verlening van de vergunning in verband waarmee
de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning werd aangehouden,
zenden zij een afschrift van de mededelingen, bedoeld in het tweede,
vierde en vijfde lid, aan het desbetreffende, krachtens de in het eerste lid
genoemde wetten bevoegde gezag. Tevens stellen zij dat gezag schrif–
telijk in kennis van de verlening van de bouwvergunning ingevolge het
zesde lid.

Artikel 51 wordt gewijzigd als volgt:
1. Aan het vijfde lid wordt de volgende volzin toegevoegd:
Artikel 45, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing..
2. Het zevende lid wordt vervangen door:
7. Indien de aanvrager van de bouwvergunning geen gebruik maakt

van de hem overeenkomstig het zesde lid geboden gelegenheid, is de
bouwvergunning van rechtswege verleend met ingang van de dag na de
dag waarop de termijn van de hem geboden gelegenheid is verstreken.
Artikel 45, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

VI

Aan artikel 53, zevende lid, wordt de volgende volzin toegevoegd:
Artikel 45, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

VII

In artikel 54, eerste en tweede lid, wordt «onderdeel b» vervangen
door: onderdeel c, en «onderdeel c» door: onderdeel d.

VIII

Artikel 55 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «ingevolge artikel 45, vijfde

lid,» vervangen door: van rechtswege.
2. In het tweede lid, onderdeel h, wordt «onder e, f of g» vervangen

door: in onderdeel e, f of g.
3. In het derde lid wordt «ingevolge artikel 45, vijfde lid,» vervangen

door: van rechtswege.
4. In het vierde lid wordt «onder d» vervangen door: onderdeel e.

IX

Aan het opschrift van afdeling 3 van hoofdstuk IV wordt na «woning»
toegevoegd: of woonwagen.
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In artikel 75, eerste lid, vervalt de zinsnede «, niet zijnde coöperatieve
verenigingen,».

XI

In artikel 80, tweede lid, onderdeel b, wordt «die vereniging»
vervangen door: die coöperatie.

XII

In artikel 91, tweede lid, komt de aanhef te luiden als volgt:
De raad wordt in de gelegenheid gesteld advies te geven over

ontwerpen van in elk geval:.

XIII

In artikel 138 wordt, onder wijziging van de aanduidingen D tot en met
G in E tot en met H, een nieuw onderdeel D ingevoegd, luidende:

In artikel 44, derde lid, wordt «Monumentenraad» vervangen door:
Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

XIV

Artikel 142 komt te luiden:

Artikel 142

De Huurprijzenwet woonruimte (Stb. 1986, 331) wordt gewijzigd als
volgt:

In het artikel waarin voor de eerste maal het woord «Woningwet»
voorkomt, wordt de na dat woord tussen haakjes geplaatste tekst
vervangen door de afkorting Stb., gevolgd door jaargang en nummer van
het Staatsblad waarin de Wet tot herziening van de Woningwet wordt
geplaatst.

B

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid, onderdeel a, vervallen de letteraanduiding «a.» en

het woord «of».
2. Het eerste lid, onderdeel b, vervalt.
3. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot

derde lid.

C

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 10a, luidende:

Artikel 10a

1. In afwijking in zoverre van artikel 10, eerste lid, kan, indien de in dat
lid bedoelde voorzieningen, al dan niet met toepassing van bestuurs–
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dwang, zijn getroffen ter uitvoering van een aanschrijving als bedoeld in
artikel 15 of 16 van de Woningwet, de in artikel 10, eerste lid, bedoelde
verhoging van de huurprijs ook na de totstandkoming van bedoelde
voorzieningen door de huurder en de verhuurder worden overeenge–
komen.

2. Indien partijen binnen drie maanden na de totstandkoming van de
voorzieningen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over het
bedrag van de verhoging, kan de verhuurder tot uiterlijk zes maanden na
die totstandkoming de huurcommissie, in welker ressort de woonruimte
is gelegen, schriftelijk verzoeken uitspraak te doen over het bedrag van
de verhoging na bedoelde totstandkoming. Artikel 10, derde en vierde
lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. De huurcommissie doet binnen vier maanden na ontvangst van het
verzoek met redenen omkleed schriftelijk uitspraak omtrent het bedrag
van de verhoging met inachtneming van de bij of krachtens de algemene
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 15, gegeven regelen.

4. De huurcommissie kan de in het derde lid bedoelde termijn met ten
hoogste twee maanden verlengen. Zij stelt partijen van de duur van de
verlenging in kennis.

5. De artikelen 25, vierde tot en met zesde lid, 27 en 28, eerste tot en
met derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

6. Ingevolge artikel 16 van de Woningwet gelijktijdig verzonden
aanschrijvingen als bedoeld in de artikelen 14, eerste lid, en 15 van die
wet, worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met een
aanschrijving als bedoeld in artikel 15 van de Woningwet.

In artikel 11, eerste lid, wordt «artikel 33» vervangen door: artikel 29.

XV

Na artikel 142 wordt artikel 142a ingevoegd, luidende:

Artikel 142a

De Wet op de huurcommissies (Stb. 1979, 16) wordt gewijzigd als
volgt:

Artikel 3, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder wijziging van de aanduiding van de onderdelen c tot en met i

in onderscheidenlijk d tot en met j, wordt een nieuw onderdeel c
ingevoegd, luidende:

c. desverzocht ingevolge het bepaalde in artikel 10a, derde lid, van de
Huurprijzenwet woonruimte uitspraak te doen over het bedrag van de
verhoging van de huurprijs na de totstandkoming van voorzieningen,
getroffen ter uitvoering van een aanschrijving als bedoeld in artikel 1 5 of
16 van de Woningwet;.

2. In onderdeel c (nieuw) wordt na het woord «Woningwet» tussen
haakjes geplaatst de afkorting Stb., gevolgd door jaargang en nummer
van het Staatsblad waarin de Wet tot herziening van de Woningwet
wordt geplaatst.
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B

In artikel 13 wordt de zinsnede «b, d en g» vervangen door: b, c, e en
h.

C

In artikel 20, eerste lid, wordt de zinsnede «a, c en e» vervangen door:
a, d en f.

In artikel 22, tweede lid, wordt de zinsnede «onder b, c, d, e en g»
vervangen door: onder b, c, d, e, f en h.

In artikel 29, eerste lid, wordt de zinsnede «onder a en b» vervangen
door: onder a, b en c.

XVI

Artikel 150a komt te luiden:

Artikel 150a

De Wet op de economische delicten (Stb. K 258) wordt gewijzigd als
volgt:

1. In artikel 1, onderdeel 2°, vervalt «de Wederopbouwwet, artikel 17,
eerste lid;».

2. Aan artikel 1, onderdeel 2°, wordt toegevoegd: de Woningwet,
artikel 105;.

Toelichting

Artikel I

Deze wijziging strekt tot aanpassing van een bij de eerste nota van
wijziging (nr. 10) aangebrachte onjuiste wijziging.

Artikel II

Dit artikel voorziet in een wijziging van artikel 8, derde lid, die samen–
hangt met het in artikel IV van deze nota vervatte artikel 50a inzake de
coördinatie van het bouw– en milieuvergunningstelsel. In het derde lid
van artikel 8 wordt nu bepaald dat de aanvraag om bouwvergunning en,
voor zover van toepassing, de aanvraag om de tevens vereiste milieuver–
gunning, gelijktijdig moeten worden ingediend, tenzij die milieuver–
gunning reeds eerder bij het ter zake bevoegde gezag is aangevraagd.
De onderhavige bepaling sluit derhalve niet uit dat de aanvraag om
milieuvergunning op een eerder tijdstip wordt ingediend dan de aanvraag
om bouwvergunning. Vooroverleg met de verantwoordelijke gemeente–
lijke instantie kan duidelijk maken of sprake is van een situatie waarin
naast de bouwvergunning tevens een milieuvergunning is vereist. De
gelijktijdige indiening moet worden aangetoond door bij de aanvraag om
bouwvergunning een afschrift van de ingediende aanvraag om milieuver–
gunning over te leggen. Indien de aanvraag om milieuvergunning eerder
is ingediend en op die aanvraag nog geen beschikking is genomen, dient
de aanvrager van de bouwvergunning ook in dat geval een afschrift van
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de aanvraag om milieuvergunning over te leggen. Is vóór de indiening
van de aanvraag om bouwvergunning daarentegen wel reeds een
beschikking op de aanvraag om milieuvergunning genomen, dan dient de
aanvrager van de bouwvergunning een afschrift van die beschikking over
te leggen.

Als gevolg van deze bepaling is, bij gelijktijdige indiening van beide
aanvragen, het gemeentebestuur eveneens bekend met de inhoud van de
aanvraag om milieuvergunning en kan zij derhalve desgewenst het
bevoegde milieugezag adviseren over de op de aanvraag om milieuver–
gunning te nemen beschikking, in het bijzonder over de samenhang
tussen beide vergunningen. Een dergelijk advies laat de beleidsvrijheid
van het desbetreffende bevoegde milieugezag evenwel onverlet. Is de
aanvraag om milieuvergunning echter eerder ingediend en is op die
aanvraag reeds een beschikking genomen, dan kan het gemeentebestuur
op basis van het overgelegde afschrift van die beschikking nagaan of op
het tijdstip waarop de beslissing omtrent de aanvraag om bouwver–
gunning moet worden genomen, die beslissing al of niet moet worden
aangehouden in verband met de eventueel nog lopende milieuvergun–
ningprocedure. Bovendien is de overlegging van het afschrift van die
beschikking voor het gemeentebestuur van belang om te kunnen beoor–
delen of het ingediende bouwplan is afgestemd op de milieuvergunning,
Is zulks niet het geval, dan kan het gemeentebestuur de aanvrager van
de bouwvergunning in diens eigen belang in de gelegenheid te stellen
een gewijzigde aanvraag in te dienen, waarmee hij, mits de bouwver–
gunning wordt verleend, een op de milieuvergunning toegesneden
bouwvergunning verkrijgt. Daarmee wordt voorkomen dat de houder van
de bouwvergunning bij het effectueren van die vergunning in strijd
handelt met de desbetreffende milieuvergunning en het gezag dat met
de handhaving van die vergunning is belast eventueel overgaat tot
stillegging van de bouw– c.q. oprichtingswerkzaamheden.

Doordat het onderhavige voorschrift in artikel 8, derde lid, is
opgenomen - dit lid heeft betrekking op de in de bouwverordening te
geven voorschriften omtrent de wijze van indiening van een aanvraag om
bouwvergunning - is de in artikel 46 vervatte niet-ontvankelijkheidsre–
geling daarop van toepassing. Dit betekent dat, indien de aanvrager van
de bouwvergunning bij zijn aanvraag niet tevens een afschrift van de
aanvraag om de benodigde milieuvergunning of een afschrift van de
beschikking op die aanvraag overlegt, hij ingevolge artikel 46 door
burgemeester en wethouder binnen een maand in de gelegenheid moet
worden gesteld dat afschrift alsnog binnen veertien dagen over te
leggen. Blijft de aanvrager ook dan in gebreke, dan is hij op grond van
het derde lid van artikel 46 van rechtswege niet-ontvankelijk in zijn
aanvraag. Legt de aanvrager daarentegen het gevraagde afschrift alsnog
over, dan is hij ontvankelijk in zijn aanvraag om bouwvergunning en gaat
de termijn waarbinnen burgemeester en wethouders de aanvraag om
bouwvergunning moeten hebben getoetst aan de in artikel 43 genoemde
criteria, in op de dag na de dag waarop de aanvrager het ontbrekende
afschrift over heeft gelegd.

Artikel III

Deze wijziging voorziet in de juiste benaming van de nieuwe
Monumentenwet en in de vermelding van het Staatsblad waarin die wet
is geplaatst.

Artikel IV

In het voorstel van wet, zoals dat voor advies aan de Raad van State is
aangeboden, was voorzien in een bepaling die ertoe strekte dat de
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stelsels van de bouwvergunning en van enige milieuvergunningen op
elkaar zouden worden afgestemd. Dit, om te voorkomen dat in gevallen
waarin het bouwen tevens is aan te merken als het oprichten of veran–
deren van een milieuvergunningplichtige inrichting, op basis van de
verleende bouwvergunning met het bouwen zou worden begonnen,
zonder dat tevens de benodigde milieuvergunning was verkregen. Een en
ander was vervat in een plicht voor burgemeester en wethouders tot
aanhouding van de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning,
indien naar hun oordeel uit die aanvraag zou blijken dat voor het
bouwwerk tevens een milieuvergunning was vereist, tenzij zij mochten
aannemen dat die vergunning geen wezenlijke gevolgen voor de draag–
constructie van het bouwwerk zou hebben. Daarbij was de beëindiging
van de aanhoudingsplicht afhankelijk gesteld van het moment waarop de
beschikking inzake de milieuvergunning rechtskracht zou hebben.

Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad van State met
betrekking tot vorenomschreven regeling, werd besloten die regeling
terug te nemen, omdat daaraan zodanige problemen waren verbonden
dat nadere studie was geboden om ze tot oplossing te kunnen brengen.

Naar aanleiding van de in het voorlopig verslag gemaakte opmerkingen
over het ontbreken van bedoelde coördinatieregeling, is in de memorie
van antwoord gesteld, dat die regeling beter in het kader van het op dat
moment nog in voorbereiding zijnde wetsvoorstel tot wijziging van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) inzake vergunningen
en algemene regels zou kunnen worden gegeven. De reden daarvoor was
dat de in het voorstel van Wet tot herziening van de Woningwet gegeven
coördinatieregeling was afgestemd op de in het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wabm voorziene integratie van een aantal milieuvergun–
ningstelsels en op de daarmee samenhangende versnelling van de
milieuvergunningprocedure. De behandeling van beide wetsvoorstellen
was evenwel zodanig uiteen gaan lopen, dat de beoogde afstemming ten
tijde van de indiening van de memorie van antwoord inzake het
wetsvoorstel tot herziening van de Woningwet niet goed te maken viel,
omdat op dat moment nog onduidelijk was hoe de desbetreffende
bepalingen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wabm uiteindelijk
zouden komen te luiden.

Inmiddels is eerdergenoemd voorstel van Wet tot wijziging van de
Wabm, hierna te noemen: wetsvoorstel Vergunningen en algemene
regels, bij de Staten-Generaal ingediend (Kamerstukken II 1988/89,
21 087). Dat voorstel voorziet echter niet in de beoogde coördinatiere–
geling tussen de bouw– en milieuvergunningstelsels. Nadere studie heeft
ons namelijk doen besluiten die regeling alsnog in het voorstel van Wet
tot herziening van de Woningwet te geven.

De reden hiervoor is dat, gelet op het uitgangspunt van de te treffen
regeling - te weten dat moet worden voorkomen dat de besluitvorming
over een bouwvergunning of milieuvergunning bij voorbaat min of meer
wordt vastgelegd door reeds ten aanzien van de andere vergunning
genomen bestuurlijke beslissingen –, het zwaartepunt van de regeling bij
het bouwvergunningstelsel ligt en de Woningwet derhalve de meeste
aanknopingspunten biedt voor het regelen van de beoogde coördinatie.

Immers, de proceduretijd van een aanvraag om bouwvergunning is in
de regel korter dan die van een milieuvergunning.

De thans voorgestelde regeling voorziet in een procedurele
afstemming tussen beide vergunningstelsels, waarbij tevens enkele
waarborgen zijn gegeven voor een inhoudelijke coördinatie. De regeling
komt er op neer dat, indien niet eerder een aanvraag om de tevens
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vereiste milieuvergunning is ingediend, aanvragen om bouwvergunning
en milieuvergunning gelijktijdig moeten worden ingediend en dat in dat
geval de beslissing op een aanvraag om bouwvergunning moet worden
aangehouden totdat de beschikking op de aanvraag om milieuvergunning
is gegeven, mits tegen het ontwerp van die beschikking geen bezwaren
zijn ingebracht en die beschikking niet afwijkt van het ontwerp, of, in alle
overige gevallen, de beschikking gedurende een maand ter inzage heeft
gelegen en gedurende die maand geen verzoek tot schorsing of tot het
treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Indien een dergelijk
verzoek wel is gedaan, eindigt de aanhouding eerst nadat op dat verzoek
is beslist. Is de aanvraag om milieuvergunning evenwel eerder ingediend
dan de aanvraag om bouwvergunning en is de beschikking op de
aanvraag om eerstbedoelde vergunning reeds gegeven, dan geldt, afhan–
kelijk van de status van die beschikkmg, de aanhoudingsplicht niet.
Voorts dienen burgeme.ester en wethouders na beëindiging van de
aanhouding, indien de verleende milieuvergunning bouwtechnische
consequenties heeft voor het bouwplan, de aanvrager van de bouwver–
gunning in de gelegenheid te stellen de ingediende en reeds beoordeelde
aanvraag om bouwvergunning te wijzigen, opdat een bouwvergunning
kan worden verleend op grond waarvan de beoogde milieuvergunning–
plichtige inrichting kan worden gebouwd.

Om voorts ook omgekeerd een goede afstemming te waarborgen
tussen de stelsels van de bouw– en milieuvergunning, zullen in het
wetsvoorstel Vergunningen en algemene regels bij nota van wijziging
enige bepalingen worden opgenomen. Hierbij gaat het onder meer om
het door het bevoegde milieugezag toezenden van afschriften van
relevante stukken aan het tot verlening van de bouwvergunning
bevoegde gezag en om het voorkomen dat op basis van een verleende
milieuvergunning reeds met het oprichten of veranderen van een milieu–
vergunningplichtige inrichting wordt begonnen, zonder dat, indien die
handelingen tevens zijn aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet, de tevens vereiste bouvwergunning is verleend.

De regelmg is zodanig ontworpen dat, met inachtneming van de
uitgangspunten van de regeling, enerzijds voor het bedrijfsleven zo min
mogelijk extra-lasten optreden en vertraging van procedures zoveel
mogelijk wordt voorkomen, en anderzijds de positie van derden-belang–
hebbenden zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Daar te verwachten is dat de herziene Woningwet eerder het
Staatsblad zal bereiken dan de Wet Vergunningen en algemene regels,
zal de coördinatieregeling, gelet op de samenhang met laatstgenoemde
wet, niet eerder in werking kunnen treden dan met ingang van het tijdstip
waarop die wet in werking treedt. Bij het in artikel 156 bedoelde
koninklijk besluit zal zulks worden geregeld.

Het onderhavige artikel IV voorziet in de invoeging van een nieuw
artikel 50a, waarin de hiervoor omschreven coördmatieregeling gestalte
heeft gekregen.

Het eerste lid van dit nieuwe artikel verplicht burgemeester en
wethouders tot aanhouding van de beslissing op de aanvraag om
bouwvergunning, indien het bouwen tevens valt aan te merken als het
oprichten of veranderen van een inrichting, waarvoor een milieuver–
gunning is vereist. De aanhoudingsplicht geldt evenwel niet, indien de
beschikking op de aanvraag om milieuvergunning reeds is gegeven en de
procedure met betrekking tot die beschikking in een zodanige fase
verkeert dat de inhoud van die beschikking en, mede als gevolg daarvan,
de eventuele consequenties voor het bouwplan waarvoor bouwver–
gunning is aangevraagd, in voldoende mate vaststaan. Van het niet
gelden van de aanhoudingsplicht zal derhalve in de regel slechts sprake
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kunnen zijn wanneer de milieuvergunning eerder is aangevraagd dan de
bouwvergunning. Niet in alle gevallen waarin sprake is van het oprichten
van een milieuvergunningplichtige inrichting, zal tevens sprake zijn van
bouwen. Immers, in een bestaand gebouw kan een milieuvergunning–
plichtige inrichting worden opgericht, zonder dat daarvoor tevens een
bouwvergunning is vereist. In dat geval heeft het oprichten geen
betrekking op het gebouw zelf, waarop de omschrijving van het begrip
«bouwen» van de Woningwet toeziet. Omgekeerd zal, indien de aanvraag
om bouwvergunning betrekking heeft op bijvoorbeeld een multifunc–
tioneel complex, waarvan bij de indiening van de aanvraag om bouwver–
gunning nog niet duidelijk is óf en welke milieuvergunningplichtige activi–
teiten erin zullen plaatsvinden, uiteraard niet tevens sprake zijn van het
oprichten van een milieuvergunningplichtige inrichting. In dat geval geldt
de aanhoudingsplicht derhalve evenmin.

De beslissing tot aanhouding van de beslissing op de aanvraag om
bouwvergunning dient binnen drie maanden - de normale proceduretijd
voor de behandeling van een aanvraag om bouwvergunning - te worden
genomen. Gelet op het feit dat in dit lid is bepaald dat die beslissing tot
aanhoudmg eerst kan worden genomen, indien vaststaat dat er geen
grond is om de vergunning te weigeren, dienen burgemeester en
wethouders het bouwplan binnen drie maanden te hebben getoetst aan
de in artikel 43 genoemde criteria. Is het bouwplan in strijd met een van
die criteria, dan dient de bouwvergunning te worden geweigerd en is er
uiteraard geen sprake van een aanhoudingsplicht.

Het derde lid bepaalt wanneer de aanhoudingsplicht eindigt. Gelet op
het uitgangspunt van de coördinatieregeling - het ene bevoegde gezag
zal niet door een ander bevoegd gezag in een situatie mogen worden
gebracht waarin het door voldongen feiten beperkt is in zijn mogelijk–
heden om een vergunning te weigeren of daaraan bepaalde voorschriften
of beperkingen te verbinden - zijn drie momenten gekozen waarop
sprake kan zijn van beëindiging van de aanhoudingsplicht.

Het eerste moment is op de dag waarop burgemeester en wethouders
een exemplaar van de aan de aanvrager toegezonden beschikking op de
aanvraag om milieuvergunning hebben ontvangen. Ingevolge de Wabm
dient het tot verlening van de milieuvergunning bevoegde gezag een
exemplaar van die beschikking gelijktijdig toe te zenden aan de
aanvrager en aan burgemeester en wethouders. Het dient dan evenwel te
gaan om een beschikking tegen het ontwerp waarvan geen bezwaren zijn
ingebracht en die niet van dat ontwerp afwijkt. In dat geval bestaat er,
gelet op het uitgangspunt van de coördinatieregeling, geen reden de
verlening van de bouwvergunning langer uit te stellen. Het tot verlening
van de milieuvergunning bevoegde gezag heeft dan immers, zonder dat
op basis van een verleende bouwvergunning reeds is gebouwd, geen
beperkingen ondervonden in het nemen van zijn beslissing ter zake.
Bovendien zijn op deze wijze de belangen van derden gewaarborgd,
omdat zij de mogelijkheid hebben gehad tegen de ontwerp-beschikking
bezwaren in te brengen, doch daarvan geen gebruik hebben gemaakt.

Het tweede moment is wanneer een maand is verstreken na de dag
waarop de beschikking op de aangevraagde milieuvergunning, tegen het
ontwerp waarvan bezwaren zijn ingebracht of die afwijkt van dat
ontwerp, door het bevoegde gezag ter inzage is gelegd. Wordt
gedurende die maand tegen de milieuvergunning geen beroep bij de
Kroon ingesteld, dan heeft die vergunning rechtskracht en is er evenmin
reden de verlening van de bouwvergunning langer uit te stellen. Immers,
ook in dit geval heeft het tot verlening van de milieuvergunning
bevoegde gezag, zonder dat op basis van een verleende bouwvergunning
reeds is gebouwd, geen beperkingen ondervonden in het nemen van zijn
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beslissing ter zake en zijn de belangen van derden gewaarborgd,
aangezien zij de mogelijkheid hebben gehad tegen de beschikking
beroep in te stellen. Indien sprake is van weigering van de milieuver–
gunning, kan de aanvrager een keuze maken tussen het handhaven of
intrekken van de ingediende - en reeds beoordeelde - aanvraag om
bouwvergunning. Handhaving van de ingediende aanvraag betekent dat
met het op basis van de te verlenen bouwvergunning te realiseren
bouwplan niet de beoogde inrichting mag worden opgericht.

Indien gedurende de maand waarin de beschikking op de aanvraag om
milieuvergunning ter inzage ligt, beroep is ingesteld en daarbij een
verzoek om schorsing van de beschikking of om het treffen van een
voorlopige voorziening is gedaan, ligt de situatie anders. Immers, in dat
geval staat de rechtskracht noch de inhoud van de milieuvergunning
definitief vast. Dit zal eerst het geval zijn wanneer onherroepelijk op het
ingestelde beroep is beüüst. Het zou evenwel te ver voeren de aanhou–
dingsplicht tot dat moment te laten voortduren, aangezien uit de praktijk
blijkt dat de behandeling van een dergelijk beroep geruime tijd in beslag
neemt. Om die reden is als derde moment voor de beëindiging van de
aanhoudingsplicht gekozen voor het moment dat de voorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State op het
schorsingsverzoek of het verzoek om het treffen van een voorlopige
voorziening heeft beslist. Deze heeft dan de belangen van de verzoeker
om schorsing of om het treffen van een voorlopige voorziening kunnen
afwegen tegen die van de aanvrager van de milieuvergunning. Daarmee
is, naar het ons voorkomt, de positie van de derde-belanghebbende in
redelijke mate beschermd. In dit stadium kan de aanvrager van de
bouwvergunning een verantwoorde afweging maken van de risico's die
hij loopt, indien hij de alsdan verleende bouwvergunning effectueert. Van
effectuering van de bouwvergunning kan uiteraard slechts sprake zijn
indien dat niet meebrengt dat een inrichting wordt opgericht of
veranderd zonder de vereiste milieuvergunning.

Zoals in de toelichting op het eerste lid reeds is gesteld, moeten
burgemeester en wethouders, alvorens te beslissen tot aanhouding van
de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning, die aanvraag reeds
hebben getoetst aan de criteria van artikel 43. Daarom kan de termijn
waarbinnen, na de beëindiging van de aanhouding, de beslissing op de
aanvraag om bouwvergunning moet worden genomen, kort zijn. In het
vierde lid is die termijn dan ook op één maand gesteld. De beslissing van
burgemeester en wethouders zal altijd verlening van de bouwvergunning
inhouden omdat, blijkens het eerste lid, ten tijde van de beslissing tot
aanhouding geen gronden tot weigering van de bouwvergunning
aanwezig waren.

Het kan voorkomen dat als gevolg van de verleende milieuvergunning,
het bouwplan waarvoor bouwvergunning was aangevraagd, moet worden
afgestemd op uit die milieuvergunning voortvloeiende bouwtechnische
consequenties. Het staat de aanvrager van de bouwvergunning uiteraard
vrij om eigener beweging gedurende de procedure de aanvraag om
bouwvergunning aan te passen ten einde, na het einde van de
aanhouding, over een op de milieuvergunning toegesneden bouwver–
gunning te kunnen beschikken. Doet de aanvrager zulks niet, dan dienen
burgemeester en wethouders hem ingevolge het vijfde lid kort na de
beëindiging van de aanhouding in de gelegenheid te stellen de nog
aanhangige aanvraag om bouwvergunning te wijzigen, om te voorkomen
dat aan de aanvrager een bouwvergunning wordt verleend die niet is
toegesneden op de verleende milieuvergunning. De aanvrager zou
anders, wil hij de milieuvergunning kunnen effectueren, eerst een nieuwe
aanvraag om bouwvergunning moeten indienen, waarvoor de gebruike–
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lijke procedure van artikel 45 moet worden doorlopen (drie maanden).
Gelet op het feit dat burgemeester en wethouders zich bij een gewijzigde
aanvraag om bouwvergunning kunnen beperken tot een beoordeling van
de in het bouwplan aangebrachte wijzigingen, is de beoordelingstermijn
beperkt tot éèn maand. Opgemerkt wordt nog dat in een dergelijke
situatie de beslissing van burgemeester en wethouders op de gewijzigde
aanvraag om bouwvergunning ook een weigering kan inhouden, bijvoor–
beeld ingeval het gewijzigde bouwplan niet voldoet aan de in het
Bouwbesluit vervatte technische voorschriften. Burgemeester en
wethouders zullen die weigering met redenen moeten omkleden. Nemen
burgemeester en wethouders binnen die maand geen beslissing op de
gewijzigde aanvraag om bouwvergunning of delen zij die beslissing niet
binnen die maand aan de aanvrager mee, dan wordt de bouwvergunning
op basis van de gewijzigde aanvraag geacht te zijn verleend.

Indien de aanvrager van de bouwvergunning niet ingaat op het in het
vijfde lid bedoelde aanbod van burgemeester en wethouders, wordt de
oorspronkelijk aangevraagde bouwvergunning geacht te zijn verleend
met ingang van de dag, volgend op de dag waarop de termijn van een
maand, waarbinnen de gewijzigde aanvraag om bouwvergunning kon
worden ingediend, is verstreken. In dat geval beschikt de aanvrager
evenwel niet over een op de milieuvergunning toegesneden bouwver–
gunning. Het gevolg hiervan is dat, als hij bouwt overeenkomstig die
bouwvergunning, het gezag dat belast is met de handhaving van de
milieuvergunning, kan ingrijpen, zodra er sprake van is dat de
voorschriften van de milieuvergunning die bouwtechnische conse–
quenties hebben, niet worden nageleefd.

Op grond van het zevende lid dienen burgemeester en wethouders het
tot verlening van de milieuvergunning bevoegde gezag schriftelijk te
informeren over de voor dat gezag van belang zijnde ontwikkelingen in
de procedure van de behandeling van de aanvraag om bouwvergunning.
Dit gezag kan mede op basis van deze informatie onder meer een
gerichter toezicht uitoefenen op de naleving van milieuvergunningen. Het
spreekt voor zich dat, indien burgemeester en wethouders tevens het
gezag zijn dat bevoegd is tot verlening van de milieuvergunning, de in dit
lid bedoelde verplichting niet geldt.

Artikel V

1
Deze wijziging beoogt buiten twijfel te stellen dat tegen de fictieve

verlening van de bouwvergunning Arob-beroep kan worden ingesteld.
2

Het nieuwe zevende lid is uit het oogpunt van uniformiteit op dezelfde
wijze geformuleerd als het zesde lid van artikel 50a.

Artikel VI

Deze wijziging beoogt buiten twijfel te stellen dat tegen de fictieve
verlening van de bouwvergunning Arob-beroep kan worden ingesteld.

Artikel VII

Deze wijziging hangt samen met het in artikel IV vervatte artikel 50a.
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Artikel VIII

I en 3
De in deze onderdelen vervatte wijzigingen beogen buiten twijfel te

stellen dat alle, en niet alleen de ingevolge artikel 45, vijfde lid, fictief
verleende bouwvergunningen, in het openbaar register moeten worden
aangetekend.
2

Deze wijziging vloeit voort uit de door de commissie in het voorlopig
verslag gemaakte redactionele opmerkingen.
4

Deze wijziging hangt samen met het in artikel IV vervatte artikel 50a.

Artikel IX

Deze wijziging beoogt een in het opschrift van afdeling 3 geslopen
onvolledigheid te corrigeren.

Artikelen X en XI

Deze wijzigingen, die voortvloeien uit artikel X van de Wet van 16 juni
1988 tot invoering van de structuurregeling voor grote coöperaties en
voor grote onderlinge waarborgmaatschappijen (Stb. 1988, 305), waren
abusievelijk niet in de eerste nota van wijziging vervat.

ArtikelXII

Met de in artikel 91, tweede lid, aangebrachte wijziging wordt beoogd
mogelijke misverstanden ten aanzien van de betekenis van de woorden
«in elk geval» uit te sluiten. Die woorden geven nu duidelijker aan dat de
genoemde terreinen waarover de Raad voor de Volkshuisvesting in de
gelegenheid wordt gesteld advies te geven, geen limitatief karakter
hebben. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat de woorden «in
de gelegenheid stellen» ten doel hebben tot uitdrukking te brengen dat in
een adviesaanvrage een termijn kan worden gesteld, waarbinnen de raad
het gevraagde advies zou moeten uitbrengen. Deze termijn heeft niet het
karakter van een fatale termijn, maar moet worden gezien als een termijn
van orde. Deze woorden beogen niet een wijziging aan te brengen in de
gangbare praktijk.

ArtikelXIII

Deze wijziging bevat een technische aanpassing van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening aan de op 1 januari 1989 in werking getreden
(nieuwe) Monumentenwet.

ArtikelXIV

Dit artikel voorziet in een wijziging van artikel 142, in die zin dat alsnog
krachtens het onderhavige wetsvoorstel de in het Actieprogramma
deregulering (woning)bouwregelgeving vervatte voornemens met
betrekking tot de totstandkoming van een huurverhoging na verbetering
van een woning op grond van een aanschrijving (Kamerstukken II
1983/84, 17 931, nr. 7, blz. 33) worden uitgevoerd, dit mede naar
aanleiding van de in artikel 141 opgenomen intrekking van de Wet van
I1 maart 1978, houdende wijziging van de Woningwet inzake
aanschrijving tot verbetering van woningen (Stb. 143).

In het Actieprogramma werd aangekondigd dat deze huurverhogingen
zouden plaatsvinden op grond van artikel 10 van de Huurprijzenwet
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woonruimte (HPW; Stb. 1986, 331). Aangezien dit artikel bepaalt dat de
verhoging van de huurprijs vóór de totstandkoming van de voorzieningen
tussen de verhuurder en de huurder moet zijn overeengekomen en het
betrekking heeft op vrijwillig aangebrachte voorzieningen, kan in verband
met het verplichte karakter van de verbetering op grond van een
aanschrijving de regeling van artikel 10 van de HPW niet zonder meer
van toepassing zijn, omdat het voor verhuurder en huurder niet altijd
rnogelijk is het bedrag van de verhoging overeen te komen voordat de
voorzieningen zijn gerealiseerd en zodanige overeenkomst ook niet kan
worden afgedwongen. In het in te voeren artikel 10a wordt daarom een
aparte regeling met betrekking tot de huurverhoging na verbetering op
grond van een aanschrijving opgenomen. De regeling komt in hoofdlijnen
op het volgende neer.

Het eerste lid maakt het partijen mogelijk deze verhoging, in afwijking
van artikel 10, ook na de totstandkoming van de verbetering van de
woning overeen te komen. Mocht binnen de in het eerste lid genoemde
termijn van drie maanden om wat voor reden dan ook geen overeen–
stemming zijn bereikt, dan kan, aldus het tweede lid, de verhuurder tot
zes maanden na de totstandkoming van de voorzieningen de huurcom–
missie verzoeken om een uitspraak te doen over het bedrag van de
huurverhoging.

Het derde lid bepaalt dat de huurcommissie binnen vier maanden na
ontvangst van het verzoek uitspraak doet, welke termijn op grond van het
vierde lid met twee maanden kan worden verlengd. Het spreekt vanzelf
dat de huurcommissie ook bij de bepalmg van het bedrag van de
huurverhoging met ter zake in het Besluit huurprijzen woonruimte (Stb.
1979, 216) opgenomen regels rekening dient te houden.

Op grond van het vijfde lid kan de kantonrechter worden verzocht om
een huurprijs vast te stellen en worden partijen, indien de kantonrechter
niet wordt ingeschakeld, geacht de huurprijsverhoging als door de
huurcommissie in haar uitspraak is vermeld, te zijn overeengekomen.

Het zesde lid ten slotte is identiek aan de bepaling die oorspronkelijk in
het onderhavige wetsvoorstel was bestemd om artikel 9, derde lid, van
de HPW te vervangen.

Artikel XV

Dit artikel strekt ertoe enkele uit de in artikel XIV opgenomen wijzi–
gingen van de HPW voortvloeiende wijzigingen in de Wet op de
huurcommissies (Stb. 1979, 16) aan te brengen. Het betreft hier de
toevoeging in artikel 3, eerste lid, van de taak, bedoeld in artikel 10a van
de HPW, en een technische aanpassing van een aantal artikelen in
verband met de wijziging van de aanduiding van de in artikel 3, eerste
lid, opgenomen onderdelen.

ArtikelXVI

Bij het onderbrengen van artikel 105 in artikel 1 van de Wet op de
economische delicten is abusievelijk geen rekening gehouden met het
feit dat de verschillende in dat artikel van die wet op te nemen wetten in
chronologische volgorde dienen te worden gerangschikt. Aangezien de
herziene Woningwet een nieuwe wet is, dient de vermelding van die wet
derhalve te worden toegevoegd aan artikel 1, onderdeel 2°, van de Wet
op de economische delicten. Deze wijziging voorziet hierin.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
E. H. T. M. Nijpels

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
E. Heerma
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