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21 556 Uitbreiding van de Wet bodemsanering met een
regeling inzake sanering van de bodem

Nr. 79 GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN ESSELINK EN
VAN DER VAART TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER
NR. 60
Ontvangen 23 maart 1993

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

Artikel I, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel 27d, derde lid, onder b, wordt als volgt gewijzigd:
A. Na «de eigenaar van het grondgebied» wordt ingevoegd: of degene

die:
1°. het recht van erfpacht heeft op het grondgebied, krachtens een

pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pachtwet of krachtens
een overeenkomst van huur en verhuur ten minste tien jaar het genot van
het grondgebied heeft gehad, en

2°. het grondgebied tevens in gebruik heeft of heeft gehad in de
uitoefening van een bedrijf;.

B. «waarop» wordt vervangen door: op welk grondgebied

II

Artikel 27d-2, zesde lid, komt te luiden:
6. Indien gedeputeerde staten een bevel geven op grond van artikel

27d met betrekking tot een onderzoeksgeval of geval van ernstigR
verontreiniging, niet gelegen op het grondgebied van degene aan wie het
bevel wordt gegeven, gaan zij daartoe bovendien niet over dan na
overleg met de eigenaar van het grondgebied of de in artikel 27d, derde
lid, onder b, bedoelde zakelijk of persoonlijk gerechtigde met betrekking
tot het grondgebied waar dat onderzoeksgeval of geval van ernstige
verontreiniging zich voordoet.

III

Artikel 27d-3 wordt als volgt gewijzigd:
A. In de aanhef wordt «de eigenaar van het grondgebied» vervangen
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door: de in artikel 27d, derde lid, onder b, bedoelde eigenaar of zakelijk
of persoonlijk gerechtigde.

B In onderdeel c wordt «de verkrijging van het grondgebied»
vervangen door: de verkrijging van het recht op het grondgebied.

IV

In artikel 27d 4, derde lid, wordt «degene op wiens grondgebied»
vervangen door: de eigenaar van het grondgebied of de in artikel 27d,
derde lid, onder b, bedoelde zakelijk of persoonlijk gerechtigde met
betrekking tot het grondgebied waar.

Toelichting

Dit gewijzigde amendement beoogt evenals het amendement op stuk
nr. 60 een uitbreiding van de kring van degenen tot wie een sanerings–
bevel kan worden gericht, doch beperkt de uitbreiding tot erfpachters en
pachters en huurders die het grondgebied ten minste tien jaar in gebruik
hebben gehad voor de uitoefening van een bedrijf.

Esselink
Van der Vaart
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