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22601 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
en enkele andere wetten in verband met de
regeling van een procedure voor de
voorbereiding en totstandkoming van besluiten
en aanpassing van de Wet milieubeheer en
enkele andere wetten aan de eerste tranche van
de Algemene wet bestuursrecht

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 13 april 1993

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel D, wordt gewijzigd als volgt:

a. In artikel 3.4A.5.2, eerste lid, eerste volzin, wordt «een door hem te
bepalen termijn» vervangen door: een door hem te bepalen redelijke
termijn.

b. Aan artikel 3.4A.6.1, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd,
luidende: Bij het in artikel 3.4A.1.1 bedoelde wettelijke voorschrift of
besluit kan worden bepaald dat tevens de artikelen 3.4A.3.1, tweede lid,
onderdeel a, en 3.4A.3.3 van overeenkomstige toepassing zijn.

c. Aan artikel 3.4A.6.2, eerste lid, wordt, onder vervanging van de
punt achter onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel d toege–
voegd, luidende:

d. indien toepassing is gegeven aan artikel 3.4A.6.1, eerste lid, tweede
volzin: waar en wanneer de stukken ingezien kunnen worden.

B

In artikel II, onderdeel LL, tweede lid, wordt «betrokken overheids–
orgaan» onderscheidenlijk «betrokken bestuursorgaan» vervangen door
«aangewezen overheidsorgaan» onderscheidenlijk «aangewezen
bestuursorgaan».

In artikel II, onderdeel MM, wordt «artikel 8.19, derde lid» vervangen
door: artikel 8.19, vierde lid.
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D

Artikel II, onderdeel 000, komt te luiden:

000

In artikel 15.7 wordt «te nemen beschikking» vervangen door: te geven
beschikking.

Na artikel II, onderdeel 000, wordt een onderdeel ingevoegd,
luidende:

OOOa

In artikel 15.16, eerste en derde lid, wordt «14 dagen» en «veertien
dagen» telkens vervangen door: twee weken.

F

Artikel II, onderdeel PPP wordt gewijzigd als volgt:

a. In de aanhef wordt «Artikel 15.15» vervangen door: Artikel 15.29.

b. In het eerste lid wordt «zesde lid» vervangen door: vierde lid.

c. In het tweede lid wordt «zevende lid» vervangen door: vijfde lid.

G

In artikel II, onderdeel QQQ, wordt «artikel 15.20, tweede lid»
vervangen door: artikel 15.11, derde lid.

H

Artikel II, onderdeel RRR, komt te luiden:

RRR

In artikel 15.20 vervalt het vijfde lid, onder vernummering van het
zesde lid tot vijfde lid.

I

In artikel II, onderdeel SSS, wordt in de aanhef «Artikel 15.31»
vervangen door: Artikel 15.27.

De aanhef van artikel III komt te luiden:
De Mijnwet 1903 wordt gewijzigd als volgt:.

De aanhef van artikel IV komt te luiden:
De Kernenergiewet wordt gewijzigd als volgt:.
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De aanhef van artikel V komt te luiden:
De Destructiewet wordt gewijzigd als volgt:

M

De aanhef van artikel VI komt te luiden:
De Wet geluidhinder wordt gewijzigd als volgt:

N

De aanhef van artikel VII komt te luiden:
De Grondwaterwet wordt gewijzigd als volgt:.

De aanhef van artikel VIII komt te luiden:
De Wet inzake de luchtverontreiniging wordt gewijzigd als volgt:

De aanhef van artikel IX komt te luiden:
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt gewijzigd als volgt:

Q

De aanhef van artikel X komt te luiden:
De Wet verontreiniging zeewater wordt gewijzigd als volgt:

De aanhef van artikel XI komt te luiden:
De Wet milieugevaarlijke stoffen wordt gewijzigd als volgt:

De aanhef van artikel XII komt te luiden:
De Wet bodembescherming wordt gewijzigd als volgt:

In de artikelen IV, onderdeel C, eerste lid, V, onderdeel A, VI,
onderdeel A, eerste lid, VII, onderdeel A, VIII, eerste lid, X, onderdeel A,
eerste lid, en XII, onderdeel A, vervalt telkens: (Stb , ...).

Toelichting

Aa. Deze wijziging is toegelicht in de nota naar aanleiding van het
eindverslag (paragraaf 2, ad artikel 3.4A.5.2, beantwoording vraag leden
CDA-fractie).

Ab, Ac. Deze wijzigingen strekken ertoe dat in de wettelijke regeling of
het besluit waarbij de in afdeling 3.4A.6 geregelde procedure van
toepassing wordt verklaard, tevens kan worden voorzien in terinzage–
legging van het ontwerp-besluit en de daarbij behorende stukken. Voor
een nadere toelichting zij verwezen naar de beantwoording van de
laatste vraag van de leden van de D66-fractie in paragraaf 1 van de nota
naar aanleiding van het eindverslag.
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B, C, H. Deze wijzigingen zijn van strikt redactionele aard. Zij vloeien
rechtstreeks voort uit de wet van 23 december 1992 (Stb. 1993, 31),
waarbij enkele onvolkomenheden in de tekst van de Wet milieubeheer en
andere milieuwetten zijn hersteld. Het gaat om de volgende onderdelen
van eerstgenoemde reparatiewet:

ad B: zie artikel I, onderdeel A (betreft artikel 8.13 Wet milieubeheer);
ad C: zie artikel I, onderdeel B (betreft artikel 8.19 Wet milieubeheer);
ad H: zie artikel I, onderdeel D (betreft artikel 15.20 Wet milieu–

beheer).

D t/m I. In het wetsvoorstel was nog geen rekening gehouden met de
wijzigingen die in hoofdstuk 15 van de Wet milieubeheer zijn aange–
bracht ingevolge de wijzigingswetten van 27 mei 1992 (Stb. 254) en van
24 juni 1992 (Stb. 317). In deze nota van wijziging worden de noodzake–
lijke correcties en nadere wijzigingen aangebracht.

J t/m S. De aanhef van de artikelen III t/m XII is aangepast nu de
daarin genoemde wetsvoorstellen inmiddels tot wet zijn verheven en de
desbetreffende wetten alle opnieuw integraal in het Staatsblad zijn
geplaatst. Overeenkomstig aanwijzing 86 van de Aanwijzingen voor de
regelgeving zijn deze nieuwe Staatsbladnummers niet meer vermeld.

T. Overeenkomstig aanwijzing 86 van de Aanwijzingen voor de regel–
geving worden de vermeldingen van de vindplaats van de Algemene wet
bestuursrecht geschrapt.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Ministervan Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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