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20985 Wijziging van de Wet geluidhinder

Nr. 34 GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID TOMMEL TER
VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 29
Ontvangen 28 oktober 1991

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel I, onderdeel K-1, vervalt.

Onderdeel M wordt vervangen door:

M

Artikel 59 wordt vervangen door:

Artikel 59

1. Indien op 1 juli 1993 geen zone krachtens of met overeenkomstige
toepassing van artikel 53 is vastgesteld, bevindt zich rond de betrokken
terreinen een zone, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege die
terreinen de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

2. De in het eerste lid bedoelde zone omvat het gebied waarbinnen op
1 juli 1993 een hogere geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein,
dan 50 dB(A) optreedt.

3. Een zone als bedoeld in het eerste lid wordt voor de toepassing van
Afdeling 2, par. 4, en hoofdstuk X, par. 1, gelijkgesteld met een zone
rond een industrieterrein, die is vastgesteld krachtens of met overeen–
komstige toepassing van artikel 53.

Toelichting

De amendementen beogen de zonering van bestaande industrieter–
reinen daadwerkelijk in 1993 te beëindigen. Door de formulering van het
derde lid kan er geen misverstand over bestaan, dat de regeling voor de
sanering van industrielawaai van de Wet geluidhinder van toepassing
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wordt op de zones die op 1 juli 1993 van rechtswege tot stand zullen zijn
gekomen.

Terwille van de herkenbaarheid acht ik bij nader inzien een plaatsing in
de Wet geluidhinder van de voorgestelde regeling inzake de rechts–
situatie die met ingang van 1 juli 1993 optreedt, indien op dat tijdstip
geen zone krachtens of met overeenkomstige toepassing van artikel 53
van de Wet geluidhinder is vastgesteld, te verkiezen boven een plaatsing
als Romeins artikel in de Wet tot wijziging van de Wet geluidhinder.

Tommel
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