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22672 Wijziging van de Wet tot uitbreiding en
wijziging van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne en daarmee samenhangende
wijzigingen van andere wetten (vergunningen
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Nr. 1 KONINKLMKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet
houdende wijziging van de Wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrich–
tingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving).

De toelichtende memorie die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de
gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 24 juni 1992 Beatrix

IMr. 2 VOORSTEL VAN WET

S-MN
S-RW

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele

onvolkomenheden te herstellen, die blijken voor te komen in het bij
koninklijke boodschap van 3 april 1989 ingediende voorstel van wet tot
uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (vergun–
ningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergun–
ningen en ontheffingen; handhaving);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 april 1989 ingediende
voorstel van wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van
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andere wetten (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen;
procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving) tot wet
wordt verheven, wordt die wet gewijzigd als volgt.

In artikel I, onder G, wordt artikel 24 gewijzigd als volgt.
1. In het artikel wordt - onder aanduiding van het eerste, tweede en

derde lid als onderscheidenlijk tweede, derde en vierde lid - een lid
mgevoegd, luidende:

1. Een voor een inrichting verleende vergunning geldt ook voor een
onderdeel van een inrichting, ten aanzien waarvan, ware het een
zelfstandige inrichting, het in artikel 6, eerste lid, gestelde verbod niet
zou gelden ingevolge een algemene maatregel van bestuur krachtens
artikel 38, indien dat bij die maatregel is bepaald In dat geval gelden
voor het betrokken onderdeel uitsluitend de bij de maatregel gestelde
voorschriften.

2. In het tweede lid wordt «het tweede en het derde lid» vervangen
door: het derde en het vierde lid. In dat lid wordt «ook» vervangen door:
tevens.

3. In het derde lid wordt «eerste lid» vervangen door: tweede lid.

B

In artikel I wordt aan onderdeel DD een onderdeel toegevoegd
luidende:

3. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Een beschikking op een verzoek om schadevergoeding wordt zo

spoedig mogelijk gegeven, doch uiterlijk vier maanden na de datum
waarop het verzoek is ontvangen, of, in gevallen als bedoeld in het vierde
lid, uiterlijk zeven maanden na die datum.

In artikel I wordt onderdeel EE gewijzigd als volgt.
1. In artikel 61 ao, eerste lid, wordt «maakt zo spoedig mogelijk

melding van dat voorval» vervangen door: meldt dat voorval zo spoedig
mogelijk.

2. In artikel 69, eerste lid, wordt na «Provinciewet» ingevoegd: , 61
van de Waterschapswet.

3. Artikel 71, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt.
a. «gemeente of provincie» wordt vervangen door: gemeente,

provincie of waterschap.
b. «onderscheidenlijk» wordt geschrapt.
c. Na «Provinciewet» wordt ingevoegd: , onderscheidenlijk 68, eerste

tot en met derde lid, van de Waterschapswet.

Artikel IV wordt gewijzigd als volgt.
1. In onderdeel C wordt in artikel 15c, derde lid, eerste volzin, na

«worden» ingevoegd: , met inachtneming van de dienaangaande bij
algemene maatregel van bestuur gestelde regels,.

2. In onderdeel I wordt artikel 21 gewijzigd als volgt.
a. In het tweede lid wordt «Bij algemene maatregel van bestuur

krachtens het eerste lid» vervangen door: Bij algemene maatregel van
bestuur.

b. In het derde lid wordt «voor het milieu» vervangen door: voor de bij
of krachtens artikel 15b aangewezen belangen.
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c. In het vierde lid wordt «Bij een maatregel krachtens het eerste lid,
waarbij toepassing is gegeven aan het tweede lid, wordt de verplichting
opgelegd» » vervangen door: Indien bij een maatregel krachtens het
eerste lid tevens toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, kan de
verplichting worden opgelegd.

3. In onderdeel L, onder 1, wordt in onderdeel c na «artikel 15b»
ingevoegd: of 15c, derde lid,.

4. In onderdeel RR komt de tekst van artikel 83a te luiden:
Met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens deze wet

ten aanzien van vergunningen bepaalde zijn de artikelen 68 tot en met
76a van de Wet milieubeheer van toepassing.

Artikel VII wordt gewijzigd als volgt.
1. In de onderdelen H en I, wordt in de onderscheidenlijk voor de

artikelen 18 en 19 voorgestelde eerste leden telkens «technische
commissie grondwaterbeheer» vervangen door: Technische commissie
grondwaterbeheer.

2. In onderdeel I wordt in artikel 20, eerste en derde lid, telkens «de
provinciale grondwatercommissie» vervangen door: de commissie,
bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet op de waterhuishouding,.

In artikel IX, onder F, wordt in onderdeel 4 in het voorgestelde vierde
lid na «20 tot en met 25,» ingevoegd: 26, voor zover het gevallen betreft
waarop artikel 31 a niet van toepassing is,.

In artikel XI, onder B, wordt - onder aanduiding van onderdeel 2 als
onderdeel 3 - na onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

2. In onderdeel a wordt «of te vernietigen» vervangen door: , te
vernietigen, dan wel op of in de bodem te brengen.

H

In artikel XIV, onder P, wordt in onderdeel 2 in het voorgestelde
tweede lid, onder a, «ondergrondse» vervangen door: ondergronds.

Artikel XXII wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt na «voor het tijdstip waarop artikel I van deze

wet in werking treedt,» ingevoegd: dan wel na dat tijdstip met toepassing
van het vierde lid van dit artikel,.

2. Aan het tweede en derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
De betrokken vergunning wordt geacht mede te zijn verleend onder de

beperkingen waaronder de ontheffing was verleend; voorschriften die
aan de ontheffing waren verbonden, worden geacht mede aan de
vergunning te zijn verbonden.

3. Aan het tiende lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Indien
het bij koninklijke boodschap van 3 februari 1992 ingediende voorstel
van wet tot wijziging van de Afvalstoffenwet tot wet wordt verheven en
in werking treedt voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt,
wordt een algemene maatregel van bestuur, vastgesteld krachtens artikel
53a van de Afvalstoffenwet, gelijkgesteld met een algemene maatregel
van bestuur, vastgesteld krachtens artikel 39 van de Wet milieubeheer.
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Artikel II

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 december 1988
ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet geluidhinder tot
wet wordt verheven en in werking treedt, wordt in artikel 111, eerste lid,
onder a, van de Wet geluidhinder «50 dB(A)» vervangen door: 55 dB(A).

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag waarop de in
artikel I bedoelde wet in werking treedt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
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