
Tweede Kamer der Staten Generaa! 2
Vergaderjaar 1991-1992

22672 Wijziging van de wet tot uitbreiding 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. 5

1 Samenstelling:
Leden: Lansink (CDA), Van Noord (CDA),
Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Tommel
(D66), Te Veldhuis (VVD), Willems (Groen
Links), Janmaat (Centrumdemocraten),
Tegelaar-Boonacker (CDA), J. T. van den
Berg (SGP), Swildens-Rozendaal (PvdA),
Verspaget (PvdA), Roosen-van Pelt (CDA),
Esselink (CDA), (ondervoorzitter), Boers–
Wijnberg (CDA), Van Rijn-Vellekoop (PvdA),
(voorzitter), Feenstra (PvdA), Van der Vaart
(PvdA), Mulder-van Dam (CDA), Ruigrok–
Verreijt (PvdA), Schimmel (D66), M D. T. M.
de Jong (CDA), Akkerman (PvdA), Van
Heemst (PvdA) en Van Hoof (VVD).
Plv leden: Van der Linden (CDA), Van
Houwelingen (CDA), Blauw (VVD), Eisma
(066), Kamp (VVD), Rosenmöller (Groen
Links), Brouwer (Groen Links), Laning–
Boersema (CDA), E van Middelkoop (GPV),
Leerling (RPF), Huys (PvdA), Nijland (CDA),
Koffeman (CDA), Van der Ploeg-Posthumus
(CDA), Melkert (PvdA), De Pree (PvdA),
Niessen (PvdA), Hillen (CDA), Van Gijzel
(PvdA), Ter Veer (D66), Soutendijk-van
Appeldoorn (CDA), Witteveen-Hevinga
(PvdA), Castricum (PvdA) en Dees (VVD).

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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Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 28 oktober 1992

Dat de leden van de fracties van het CDA en de PvdA instemmen met
- voor zover het de CDA-fractie betreft: het overgrote deel van - de
voorgestelde wijzigingen, verheugt mij. De opmerking die de leden van
de fractie van het CDA maken over onderdeel F van artikel I, wordt
hieronder besproken.

De leden van de fracties van het CDA en de PvdA gingen in op de
discussie die met de Eerste Kamer is gevoerd over de betekenis van
artikel 1.2, vierde lid, laatste volzin, van de Wet milieubeheer. Dit
onderdeel is in de wet gekomen als gevolg van de aanvaarding van een
amendement-Esselink (Kamerstukken II 1990/91, 21 163, nr. 35).

Zoals al eerder naar aanleiding van bedoelde bepaling is opgemerkt
kan - gezien de toelichting van de indiener van het amendement - de
aanwijzing van «gebieden die door Onze Minister in overeenstemming
met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn aange–
wezen» uitsluitend betrekking hebben op relatienotagebieden. In deze
gebieden zal de provincie geen (juridisch bindende) regels in de provin–
ciale milieuverordening kunnen stellen met betrekking tot de agrarische
bedrijfsvoering. Om de gestelde milieudoelstellingen te kunnen
afdwingen, zullen deze moeten worden betrokken bij de beheersovereen–
komsten, die in de betrokken gebieden worden afgesloten. Voor het
afsluiten van die overeenkomsten is uiteraard de medewerking nodig van
de betreffende agrariërs. In verband hiermee heb ik bij de mondelinge
behandeling van wetsvoorstel 21 163 in uw Kamer in overweging
gegeven de beperking van de mogelijkheden van de provinciale milieu–
verordening te laten afhangen van de aanwezigheid van beheersovereen–
komsten door aan het amendement de zinsnede «, voor zover daarover al
regels gelden ingevolge afgesloten beheersovereenkomsten» toe te
voegen (Handelingen Tweede Kamer, 26 juni 1991, blz. 5716). Deze
suggestie is evenwel niet overgenomen.

Als door het ontbreken van de nodige medewerking van de betrok–
kenen ten gevolge van artikel 1.2, vierde lid, laatste volzin, in een aange–
wezen gebied geen bevredigend niveau van bescherming kan worden
gewaarborgd, zou het denkbaar zijn de aanwijzing van dat gebied te
heroverwegen (zie ook Handelingen Eerste Kamer, 30 juni 1992, blz.
1533). Over de mogelijkheden en de praktische voor– en nadelen van een
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dergelijk handelen is overleg gestart tussen mijn ministerie en het Minis–
terie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Ik kan u op dit moment
hierover nog geen uitsluitsel geven. Er wordt naar gestreefd het overleg
ter zake medio 1993 af te ronden, waarna ik u nader zal informeren.

Door de leden van de fractie van de PvdA werd voorts nog gewezen op
een artikel ter zake van de heer drs. Ch. Backes in het tijdschrift Milieu
en Recht1. In dit artikel stelt de heer Backes een alternatieve tekst voor
artikel 1.2, vierde lid, laatste volzin, voor: «De regels die beogen de
nadelige beïnvloeding van de chemische, fysische en biologische eigen–
schappen van de bodem te voorkomen en die betrekking hebben op
agrarische bedrijfsvoering, gelden niet, voor zover er overeenkomsten op
grond van artikel 22 Regeling beheersovereenkomsten 1988 zijn
gesloten». De koppeling die ook de heer Backes legt tussen beperking
van de mogelijkheden van de provinciale milieuverordening en de aanwe–
zigheid van beheersovereenkomsten, spreekt mij uiteraard aan. Dit was
immers ook de strekking van mijn hierboven beschreven suggestie bij de
mondelinge behandeling van wetsvoorstel 21 163. Voor het overige lijkt
mij de alternatieve tekst van de heer Backes vooralsnog geen verbe–
tering. In de eerste plaats omdat een beperking tot regels met betrekking
tot de bodem in de Wet milieubeheer mijns inziens moeilijk kan worden
gerechtvaardigd. Als moet worden voorkomen dat agrariërs in het kader
van de (integrale) provinciale milieuverordening worden geconfronteerd
met regels ten aanzien van activiteiten, waarover reeds beheersovereen–
komsten zijn afgesloten - en dat is toch de strekking van het
amendement - dan kan redelijkerwijs toch geen onderscheid worden
aangebracht tussen handelingen ten aanzien van de bodem en, bij
voorbeeld, handelingen betreffende het onderhouden van houtwallen of
handelingen met bestrijdingsmiddelen? In een sectorale wet als de Wet
bodembescherming lag een beperking tot regels ten aanzien van de
bodem voor de hand; in de Wet milieubeheer, waar in de provinciale
verordening in beginsel alle regels ter bescherming van het milieu
kunnen worden gesteld (mits van meer dan gemeentelijk belang) kan een
dergelijke beperking - zeker ten opzichte van de betrokken agrariërs -
mijns inziens moeilijk worden beargumenteerd. In de tweede plaats zou
ik een verwijzing in de wet naar een regeling van lagere orde (de
Regeling beheersovereenkomsten 1988) niet willen bepleiten. Bij
wijziging of intrekking van een dergelijke uitvoeringsregeling zou dan
wetswijziging noodzakelijk worden. In dit verband kan worden opgemerkt
dat het beleid op basis waarvan aan agrariërs vergoedingen worden
verleend conform afgesloten beheersovereenkomsten, een wettelijke
basis zal krijgen in de Natuurbeschermingswet, zodra de onlangs door de
Eerste Kamer aanvaarde wijziging van die wet (Stb. 1992, 424) in
werking is getreden. de Regeling beheersovereenkomsten zal dan
worden vervangen door een op de Natuurbeschermingswet gebaseerde
regeling. Vanaf dat moment zou in artikel 1.2, vierde lid, laatste volzin,
van de Wet milieubeheer wellicht kunnen worden verwezen naar de
aangewezen gebieden als bedoeld in artikel 25a van de Natuurbescher–
mingswet. De mogelijkheden hiertoe zullen nader worden bezien in het
eerder gememoreerde overleg.

De leden van de fractie van het CDA vroegen naar aanleiding van de
voorgestelde wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in
artikel I, onder F, naar de uitzondering die daarin wordt gemaakt voor de
gevallen waarop artikel 31 a van de WVO van toepassing is. Deze uitzon–
dering is van beperkte strekking en heeft uitsluitend betrekking op een

1 Miiieu en Recht (juii/augustus) 7/8, biz. zeer specifieke situatie; artikel 31 a bevat een overgangsregeling met
391. betrekking tot amvb's krachtens artikel 1, tweede lid, WVO. De in het
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artikel geregelde overgangssituatie komt overeen met die waarvoor
artikel 8 VAR een regeling geeft: het verkrijgen van de bevoegdheid tot
vergunningverlening door een ander orgaan. Het van overeenkomstige
toepassing verklaren van artikel 8 VAR is niet gebeurd en ook niet goed
mogelijk, omdat de constructie voor het verlenen van de bevoegdheid tot
vergunningverlening in VAR en de WVO verschillend is geregeld. Daarom
is niet overwogen de WVO op dit punt aan VAR aan te passen.

De leden van de fractie van de PvdA kwamen ten slotte nog terug op
de discussie die in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden over de status
van moties die bij de behandeling van een nationaal milieubeleidsplan in
de Tweede of Eerste Kamer worden aangenomen. De PvdA-woord–
voerder in de Eerste Kamer leidde uit de toelichting op het desbetref–
fende amendement van de leden Esselink, Van der Vaart en Te Veldhuis
(Kamerstukken II 1990/91, 21 163, nr. 40) af, dat elke door een der
beide Kamers bij de behandeling van het NMP aangenomen motie van
rechtswege onderdeel gaat uitmaken van het nationaal miliebeleidsplan.
In die visie zou artikel 4.6 van de Wet milieubeheer inderdaad tot
onoplosbare situaties kunnen leiden, zoals genoemd Eerste-Kamerlid
vreesde, namelijk wanneer in de Eerste en in de Tweede Kamer
aanvaarde moties onderling tegenstrijdig zouden zijn.

Ik heb de Eerste Kamer hierop geantwoord dat de tekst van het eerste
en vijfde lid van artikel 4.6, zoals deze door genoemd amendement is
komen te luiden, mijns inziens op dit punt geen twijfel laat. Volgens het
eerste lid van dat artikel zijn het de betrokken ministers die, na afloop
van de behandeling van het NMP in het parlement, de Kamers schriftelijk
op de hoogte stellen van de gevolgtrekkingen die zij (dat wil zeggen: die
ministers) verbinden aan de beraadslagingen, en dus ook aan eventuele
door de Kamers aanvaarde moties. Het zijn die gevolgtrekkingen van de
betrokken ministers die krachtens het vijfde lid worden aangemerkt als
onderdeel van het NMP, en niet de moties die eventueel die gevolgtrek–
kingen hebben uitgelokt. Mocht zich een strijdigheid voordoen tussen
standpunten die door de Tweede en standpunten die door de Eerste
Kamer zijn ingenomen, dan kan dat lastig zijn voor de betrokken
ministers, maar die situatie is niet anders dan andere situaties waarin de
beide Kamers onverenigbare moties aannemen, bij voorbeeld bij de
behandeling van de rijksbegroting. Het betrokken Eerste-Kamerlid heb ik
beloofd dat ik mijn interpretatie van de wettekst vaan de Tweede Kamer
zou meedelen, teneinde volledige helderheid te scheppen op dit punt.
Het doet mij dan ook genoegen, dat de leden van de PvdA-fractie
blijkens het verslag mijn opvatting over de status van deze moties delen.
Een aanpassing van de wettekst in die zin dat nog slechts van de Tweede
Kamer wordt gesproken, is niet nodig.

Op enkele punten bleek nog herstel van ongerechtigheden in de wet
VAR nodig. Bij nota van wijziging - die u tegelijk met deze nota naar
aanleiding van het verslag wordt toegezonden - is voorzien in aanvulling
van het wetsvoorstel. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik kortheids–
halve naar de toelichting bij de nota van wijziging.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
H. Alders
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