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21087 Uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en daarmee
samenhangende wijzigingen van andere wetten
(vergunningen en algemene regels voor
inrichtingen; procedures voor vergunningen en
ontheffingen; handhaving)

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE–
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 november 1989

Hierbij zend ik u ter kennisneming een exemplaar van een advies over
integrale milieuvergunningen, dat de Evaluatiecommissie Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (ECW) onlangs op verzoek van mijn ambts–
voorganger heeft uitgebracht'. De ECW spreekt zich hierin om te
beginnen uit over de wenselijkheid en mogelijkheden van een verder–
gaande (inhoudelijke en procedurele) afstemming en bundeling van de
voorschriften van de toekomstige Wabm-vergunning en de vergunning
voor lozingen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren of de
gemeentelijke lozingsverordening. Voorts doet de commissie enkele
aanbevelingen ten aanzien van een coördinatie van de toekomstige
Wabm-vergunning en de bouwvergunning.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Vergunningen en
algemene regels (Kamerstukken II, 1988-1989, 21 087, nr. 3) is aange–
geven dat het door de ECW uit te brengen advies zou worden betrokken
bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Voor zover het de
afstemming van de milieuvergunning en de bouwvergunning betreft,
merk ik op dat inmiddels bij de op 24 oktober jl. uitgebrachte nota naar
aanleiding van het eindverslag betreffende het wetsvoorstel tot
herziening van de Woningwet (20 066) een voorstel voor een coördina–
tieregeling is gedaan. Voor het overige zal het advies worden betrokken
bij de voorbereiding van de memorie van antwoord naar aanleiding van
het voorlopig verslag van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel
Vergunningen en algemene regels.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders

Ter inzage gelegd op de bibliotheek.
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