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VERSLAG
Vastgesteld 9 september 1992

De vaste Commissie voor milieubeheer1, met het voorbereidend
onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel belast, heeft de eer van haar
bevindingen als volgt verslag uit te brengen. Met de beantwoording van
de in dit verslag gestelde vragen acht de Commissie de openbare behan–
deling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De leden van de CDA-fractie nodigden de regering uit de brief met
nadere informatie over de formulering van het amendement-Esselink
(Kamerstuk nr. 21 163, 35) die bij de behandeling van het wetsvoorstel
WABM-Plannen in de Eerste Kamer is toegezegd als bijlage bij de nota
naar aanleiding van het verslag te voegen, zodat bij de afhandeling van
het onderhavige wetsvoorstel met de inhoud ervan rekening kan worden
gehouden. Zij meenden overigens dat de toelichting op het amendement
door de indiener in de Tweede Kamer en de verklaring ervan door de
minister van VROM in de Eerste Kamer op zich de strekking goed
weergeven.

Zij vroegen voorts naar aanleiding van de voorgestelde wijziging onder
art. I.F. of is overwogen de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren aan
te passen aan de Wabm in plaats van opnieuw een uitzondering voor de
Wvo te maken.

Zij stemden overigens in met de voorgestelde wijzigingen.

De leden van de fractie van de PvdA konden instemmen met de
voorgestelde wijzigingen in het onderhavige wetsvoorstel. Zij vroegen of
de voorgestelde reparaties voldoende waren. Zij verwezen hierbij naar de
behandeling van de Wet Milieubeheer in de Eerste Kamer, waarbij op
twee punten kritiek is uitgeoefend, die wellicht tot reparatie zou moeten
leiden. Zij duidden hierbij allereerst op de discussie, aangesneden door
het lid van de CDA-fractie en het lid van de PvdA-fractie over een artikel
van Drs. C. Backes (nu verschenen in Milieu & Recht 1992 7/8), over de
interpretatie van artikel 1.2., vierde lid, zoals het na amendering door de
Tweede Kamer is geredigeerd. Deze leden wezen erop, dat het artikel
een funeste invloed kan hebben op de grondwaterbescherming en
misschien op het totale gebiedenbeleid, overigens slechts indien de
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ministers ertoe zouden overgaan gebieden aan te wijzen waarop artikel
1.2., vierde lid, van toepassing is.

De leden van de fractie van de PvdA wilden weten hoe deze (overigens
niet door hen gesteunde) wijziging kan worden hersteld. Wellicht kunnen
via nota van wijziging de door CDA en PvdA in de Eerste Kamer gesigna–
leerde gevolgen worden voorkomen. Wellicht kan een regeling worden
voorgesteld analoog aan die van de Natuurbeschermingswet. Zij vroegen
commentaar op de in het betreffende artikel voorgestelde wijziging van
art. 1.2., vierde lid, derde zin.

Een tweede discussiepunt uit de Eerste Kamer was de status van de
moties die bij de behandeling van het NMP worden aangenomen. Met
name de discussie over eventueel conflicterende moties uit Tweede en
Eerste Kamer, bracht deze leden op de vraag of de wettekst moet
worden aangepast, eventueel door slechts over de Tweede Kamer te
spreken. Zij verschilden overigens niet met de regering van mening in de
discussie over de status van die moties. Formeel is hier geen sprake van
een planologische kernbeslissing en dus ook niet van amenderende
moties, aldus deze leden.

De voorzitter van de Gommissie,
Van Rijn-Vellekoop

De griffier van de Commissie,
Hordijk
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