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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
en algemene regels voor inrichtingen;
procedures voor vergunningen en ontheffingen;
handhaving)

Nr. 3

Het advies van de Raad van State wordt
niet openbaar gemaakt, omdat het zonder
meer instemmend luidt. dan wel uitsluitend
opmerkingen van redactionele aard bevat
(artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet
op de Raad van State)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Het voorstel van wet tot 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) (Kamer–
stukken I 1990/91, 21 087, nr. 335; hierna aan te duiden als
wetsvoorstel VAR) leidt tot een groot aantal wijzigingen in de verschil–
lende milieuwetten. Bij het verwerken van deze wijzigingen in die wetten
om tot een volledige tekst te komen, zoals die na de wijzigingen komt te
luiden, bleken enkele onvolkomenheden van ondergeschikte aard; dat
was ook het geval bij het aanpassen van uitvoeringsbesluiten aan die
wijzigingen. Tevens bleek enige aanpassing nodig aan andere recente,
inmiddels in werking getreden, wetswijzigingen. Bij de zeer recente
behandeling van de wijziging van de Wet geluidhinder (Kamerstukken
1990-1991, 20 985) in de Eerste Kamer bleek in het wetsvoorstel een
storende fout te zijn geslopen, die moet worden hersteld. Het nu voorlig–
gende wetsvoorstel voorziet in een en ander. Gezien het karakter ervan
ga ik ervan uit, dat de behandeling ervan binnen enkele maanden kan
worden afgerond, in elk geval zo tijdig dat de wijzigingen tegelijkertijd in
werking kunnen treden met de regelingen die in het wetsvoorstel VAR
zijn opgenomen. De wijzigingen worden hieronder per artikel(onderdeel)
toegelicht. Het wetsvoorstel houdt verbeteringen in ten opzichte van de
huidige tekst van het wetsvoorstel VAR. Het ontmoet derhalve uit een
oogpunt van deregulering geen bezwaar.

Artikel I, onderdeel A

Bij het aanpassen van de algemene maatregelen van bestuur op grond
van artikel 2a van de Hinderwet aan het systeem van de Wet milieu–
beheer, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne na de wijziging
zal gaan heten, bleek dat in dat systeem geen plaats is voor enkele
amvb's met een wat bijzonder regime. Het gaat om die maatregelen
waarbij de vergunningplicht wordt opgeheven voor installaties die als
zelfstandige inrichting maar ook als onderdeel van een andere inrichting
kunnen voorkomen. Tot nu toe is dat gebeurd in het Besluit opslag
propaan Hinderwet (Stb. 1987, 472), het Besluit opslag vuurwerk
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Hinderwet (Stb. 1988, 503), het Besluit propaan in de bouw Hinderwet
(Stb. 1988, 506) en het Besluit mestbassins Hinderwet (Stb. 1990, 618).
Voor zover die installaties onderdeel zijn van een andere inrichting, kent
het wetsvoorstel VAR niet de mogelijkheid de vergunningplicht op te
heffen. Als daaraan niets zou worden gedaan, zou voor die onderdelen
de vergunningplicht dus herleven bij het inwerkingtreden van de nieuwe
regeling. Dat is niet de bedoeling. Daarom wordt met de voorgestelde
wijziging deze omissie hersteld.

In de nu gekozen opzet zal de oorspronkelijke inrichtingsvergunning
ook gelden voor de betrokken installatie. Voor uitbreiding van de
inrichting daarmee, of voor veranderingen in die installatie behoeft dus
geen afzonderlijke vergunning te worden gevraagd. Wel zijn de
voorschriften van de amvb van toepassing, inclusief de verplichting tot
het melden van hetgeen met de installatie gebeurt, overeenkomstig
hetgeen de amvb daarover voorschrijft. Bij de vergunning kunnen dan
geen voorschriften meer worden gesteld voor het betrokken onderdeel.
Vanwege de overeenkomst in opzet met de huidige regeling van artikel
24 is voor opnemmg van deze nieuwe bepaling in dit artikel gekozen. Er
zij op gewezen dat het inhoudelijk om een ander soort gevallen gaat: de
huidige bepalingen gaan over gevallen die geen gevolgen of alleen maar
gunstige gevolgen hebben voor het milieu, voor de nieuwe bepaling
spelen die gevolgen op zich geen rol.

Artikel I, onderdeel B

In het huidige artikel 56a, tweede lid, onder b, van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne wordt de termijn voor het geven van een
beschikking op een verzoek om schadevergoeding verlengd tot acht
maanden in gevallen waarin het bevoegd gezag over zo'n verzoek
deskundigenadvies inwint. Die verlenging is in de andere opzet van het
wetsvoorstel VAR ten onrechte komen te vervallen. Deze bepaling strekt
tot herstel ervan op een manier die in het nieuwe systeem past.

Artikel I, onderdeel C

1. In artikel 61 ao, eerste lid, van het wetsvoorstel VAR wordt een
verplichting voorgesteld «melding te maken» van een ongewoon voorval.
Volgens andere bepalingen van de Wet milieubeheer zal men moeten
«melden»; de formulering van deze bepaling wordt daaraan aangepast.

2 en 3. Deze wijzigingen strekken tot aanpassing aan het inwerking–
treden van de Waterschapswet (Stb. 1991, 444) per 1 januari jl.

Artikel I, onderdeel D

1. In het huidige artikel 19 van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82)
wordt de bevoegdheid gegeven bij amvb regels te stellen met betrekking
tot de voorschriften die het bevoegd gezag aan een vergunning op grond
van die wet verbindt of moet verbinden. In het wetsvoorstel VAR wordt
de overeenkomstige mogelijkheid tot het stellen van instructieregels bij
amvb in de rest van de milieuwetgeving geïntroduceerd. Doordat de
structuur van de bepalingen over het vergunningstelsel van de Kernener–
giewet ingrijpend is veranderd, is de betrokken bepaling uit de wet
verdwenen, zonder dat dat de bedoeling was. Nu een soortgelijke
mogelijkheid elders in de milieuwetgeving juist is ingevoerd en van de
bestaande bevoegdheid in de uitvoeringsmaatregelen van de kernener–
giewet al gebruik is gemaakt (zie bijv. de artikelen 31 tot en met 40 van
het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, Stb. 1969, 403), zou
het niet verstandig zijn haar uit de Kernenergiewet te schrappen. Ook ter
uitvoering van Euratomrichtlijnen kan deze bevoegdheid haar nut
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bewijzen. De onbedoelde verdwijning van deze bepaling wordt nu dan
ook hersteld door het opnemen van een zelfde bepaling als in het huidige
artikel 19 in artikel 15c, derde lid.

2.a. In de Kernenergiewet (artikel 21) bestaat nu de mogelijkheid om
voor zeer geringe stralingsniveaus uitzondering te maken op de vergun–
ningplicht, zonder dat dan algemene regels behoeven te worden gesteld.
Die mogelijkheid is onbedoeld in het wetsvoorstel VAR komen te
vervallen; te veel is uitgegaan van de regulering voor inrichtingen, die in
VAR is opgenomen, te weinig is ermee rekening gehouden dat de
Kernenergiewet ook betrekking heeft op handelingen. Uitzondering van
de vergunningplicht zou daardoor alleen mogelijk zijn als algemene
regels worden gesteld. Voor dit soort gevallen zijn algemene regels,
gezien de zeer geringe stralingsniveaus waar het om gaat, niet nodig. De
mogelijkheid tot vrijstelling zonder het stellen van algemene regels is
onder meer al toegepast in het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en
ertsen (zie de artikelen 41 tot en met 44). Deze onbedoelde omissie
wordt nu hersteld.

b. In het derde lid is de mogelijkheid om het sluiten van een verze–
kering voor te schrijven beperkt tot verzekering voor schade aan het
milieu. Bij het overnemen van deze bepaling uit het ingevolge het
wetsvoorstel VAR in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne/Wet
milieubeheer op te nemen artikel 38, derde lid, is er onvoldoende
aandacht aan geschonken dat de Kernenergiewet ook andere belangen
beoogt te beschermen. Ook ter bescherming van die belangen kan het
opleggen van een verzekeringsplicht nodig zijn. In de mogelijkheid
daartoe wordt met deze wijziging voorzien.

c. Ook bij het verplichten een melding voor te schrijven altijd als de
vergunningplicht wordt opgeheven, is te veel aan het inrichtingenregime
gedacht. Er zijn handelingen die ook zonder melding moeten kunnen
worden verricht. Het gaat daarbij, evenals bij de hierboven onder a
besproken wijziging, om zo geringe stralingsniveaus dat door een
meldingsplicht een onevenredige belasting van burgers en bestuur zou
ontstaan.

3. Deze wijziging hangt samen met die in onderdeel 1. Nu de
bevoegdheid wordt hersteld om instructieregels te stellen bij amvb, dient
ook te worden aangegeven welke ministers de voordracht voor zo'n
amvb moeten doen.

4. De in het wetsvoorstel VAR voorgestelde tekst van artikel 83a zou
de suggestie kunnen wekken dat op het niet hebben van een vereiste
vergunning het handhavingsregime van de Wet milieubeheer niet van
toepassing zou zijn. Dat is geenszins de bedoeling, het regime moet van
toepassing zijn met betrekking tot het gehele vergunningstelsel van de
Kernenergiewet. Daarom wordt de bepaling verduidelijkt.

Artikel I, onderdeel E

De Wet Raad voor verkeer en waterstaat heeft onlangs het Staatsblad
bereikt (Stb. 1992, 146). De bedoeling is dat de daarin vervatte regeling
medio dit jaar in werking treedt. De bij deze wet gewijzigde aanduidingen
van de adviserende organen worden nu verwerkt in de bij VAR in de
Grondwaterwet (Stb. 1981, 392) aan te brengen wijzigingen.

Artikel I, onderdeel F

Verzuimd was de overgangsregeling voor gevallen waarin op een
inrichting het vergunningstelsel van toepassing wordt - een regeling die
overeenkomstig artikel 26 van het wetsvoorstel VAR in de Wet milieu–
beheer wordt opgenomen - ook voor lozingen die onder de Wet veront–
reiniging oppervlaktewateren (Stb. 1981, 573) vallen, van overeenkom–
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stige toepassing te verklaren. Deze bepaling voorziet daarin alsnog. Wel
wordt een uitzondering gemaakt voor gevallen waarin artikel 31 a van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing is, daarvoor
geldt immers al een soortgelijke regeling. Die is echter meer op de
omstandigheden van dat soort gevallen toegesneden, zodat zij niet door
een van overeenkomstige toepassing van artikel 26 kan worden
vervangen.

Artikel I, onderdeel G

De - overigens zo spaarzaam mogelijk te hanteren - bevoegdheid
chemische afvalstoffen op of in de bodem te brengen kan in het vervolg
uitsluitend worden verleend, als dat in een inrichting gebeurt (zie de bij
het wetsvoorstel VAR, artikel XI, onder S, aan te brengen wijziging in
artikel 31 van de Wet chemische afvalstoffen, Stb. 1981, 696). Bij de
aanpassing van artikel 3, onder a, van de laatstgenoemde wet was
daarmee ten onrechte nog geen rekening gehouden. Dat gebeurt nu
alsnog.

Artikel I, onderdeel H

Met deze wijziging wordt een taalfout hersteld.

Artikel I, onderdeel I

1. Volgens de huidige tekst van het wetsvoorstel VAR worden alleen
vóór het inwerkingtreden van de regeling van dat wetsvoorstel verleende
vergunningen geconverteerd tot nieuwe Wet milieubeheer-vergunningen.
Voor dat tijdstip ingediende aanvragen om vergunning, waarop dan nog
niet is beslist, worden echter volgens het oude recht afgehandeld. Ook
voor de op grond van die behandeling tot stand gekomen vergunningen
is dus zo'n conversie nodig. Daarin wordt met deze wijziging voorzien.

2. Deze wijziging stelt buiten twijfel dat beperkingen en voorschriften
van een ontheffing die opgaat in een Wet milieubeheer-vergunning,
blijven gelden. Ze worden door deze bepaling overgebracht naar die
vergunning.

3. Onlangs is een wetsvoorstel tot wijziging van de Afvalstoffenwet ter
uitvoering van de EG-richtlijnen over verbranding van stedelijke afval–
stoffen (Kamerstukken II 1991/92, 22 503) door de Eerste Kamer
aanvaard. Naar het zich laat aanzien zal het daarbij in de Afvalstoffenwet
op te nemen artikel 53a in werking treden voor de inwerkingtreding van
de regelingen van het wetsvoorstel VAR. Dat geldt eveneens voor de
amvb ter uitvoering van artikel 53a, waarvan een ontwerp binnenkort zal
worden voorgepubliceerd. De onderhavige wijziging strekt ertoe ook
deze amvb te handhaven als was het een amvb op grond van de Wet
milieubeheer.

Artikel II

Ten tijde van de behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet geluidhinder is bij het
vervaardigen van een nader gewijzigd voorstel van wet (Kamerstukken
1990-1991, 20 985, nr. 16) in de gedrukte tekst van het voorgestelde
artikel 111, eerste lid, onder a, de norm van 55 dB(A) abusievelijk
gewijzigd in 50 dB(A). Het onderhavige artikel strekt ertoe deze wijziging
ongedaan te maken.

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