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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. 6 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 28 oktober 1992

In het voorstel van wet wordt artikel I gewijzigd als volgt.

I

Onder aanduiding van onderdeel A als A' - wordt voor onderdeel A'
(nieuw) een onderdeel ingevoegd, luidende:

In artikel I, onder G, wordt in artikel 18, tweede lid, «betrokken
overheidsorgaan» vervangen door: aangewezen overheidsorgaan.

Na onderdeel B wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

B'

In artikel I worden na onderdeel DD de volgende onderdelen
ingevoegd:

DDA

In artikel 61ze, eerste lid, onder c, wordt «artikel 40, derde lid, van de
Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671)» vervangen door: artikel 29, derde
lid, van de Comptabiliteitswet.

DDB

In artikel 61 am, achtste lid, wordt «de artikelen 152b, 152c en 153
van de Provinciewet» vervangen door: de artikel 145 en 152a tot en met
153 van de Provinciewet.
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Na onderdeel D wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

D'

In artikel VI vervallen de onderdelen HA, HB en HC.

IV

Aan onderdeel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
4. In het elfde lid komt de eerste volzin te luiden:
Een besluit krachtens de Hinderwet of een der in artikel 62 van de Wet

milieubeheer bedoelde wetten tot aanwijzing van ambtenaren, belast met
het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wet
bepaalde, blijft - indien het een andere wet dan de Hinderwet betreft:
voor zover artikel 65 van de Wet milieubeheer ten aanzien van een
zodanige wet van toepassing is - van kracht gedurende een jaar na het
tijdstip waarop artikel I van deze wet in werking treedt.

Toelichting

Bij de verdere voorbereiding van de invoering van de Wet milieubeheer
en het opstellen van de tekst van de wet, zoals die in het Staatsblad zal
worden geplaatst ingevolge artikel XXIII, derde lid, van de Wet VAR, zijn
nog enkele ongerechtigheden gebleken. De voorstellen die bij deze nota
van wijziging in het wetsvoorstel worden aangebracht, strekken tot
herstel daarvan.

I

De betekenis van het begrip «betrokken overheidsorgaan» in artikel 18,
tweede lid, is een andere dan die welke de definitie van dat begrip in
artikel 1 aangeeft. Het is dus beter hier een andere formulering te kiezen.

Onderdeel DDA

In de wet van 27 mei 1992, Stb. 254, tot wijziging van het hoofdstuk
Financiële bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is
nog naar de «oude» Comptabiliteitswet verwezen. Een verwijzing naar de
nieuwe Comptabiliteitswet was nog niet mogelijk: deze werd eerst in
Staatsblad 1992, 351 geplaatst. Deze verwijzing wordt nu aangepast.

Onderdeel DDB

In dezelfde wijzigingswet, in artikel I, onder G, is een verwijzing
opgenomen in het tot achtste lid vernummerde oorspronkelijke zesde lid
van artikel 61 am van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. Voor
het in werking treden van de wijziging was echter een andere wijziging
van die bepaling van kracht geworden bij het inwerkingtreden van de
Invoeringswet Invorderingswet 1990 (Stb. 1990, 222). In de wet van 27
mei 1992 is daardoor niet de juiste aanhaling opgenomen van de te
vervangen zinsnede. De beoogde wijziging van artikel 61 am, achtste lid,
is daarom niet tot stand gekomen. De nu opgenomen wijzigingsbepaling
herstelt dat.
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III

Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
geluidhinder is een amendement-Tommel aanvaard (Kamerstukken II
1991/92, 20 985 nr. 34), waardoor de in het wetsvoorstel voorgestelde
onderdelen die er toe strekten in de Wet geluidhinder de artikelen 57a,
57b en 57c op te nemen, kwamen te vervallen. Dat gebeurde nadat het
wetsvoorstel VAR door de Tweede Kamer was aangenomen. In dat
wetsvoorstel kon die wijziging dus niet meer worden verwerkt. Daardoor
wordt nu bij de Wet VAR bepaald dat artikelen van de Wet geluidhinder
worden gewijzigd, die niet bestaan. Op zich is dat geen probleem: wat
niet bestaat kan niet worden gewijzigd, de wijziging komt dus niet tot
stand. Het zou echter wellicht tot verwarring kunnen leiden, indien de
wijzigingsbepalingen in de Wet VAR worden gehandhaafd. Daarom is het
beter ze te laten vervallen.

IV

In het wetsvoorstel VAR was er onvoldoende rekening mee gehouden
dat door het vervallen van de Hinderwet de op die wet gebaseerde
aanwijzingen van toezichtambtenaren zouden komen te vervallen. Ook de
aanwijzingsbesluiten op basis van andere wetten vervallen in verband
met het schrappen van de bepalingen waarop zij waren gebaseerd,
vanwege het van toepassing verklaren van de handhavingsbepalingen
van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van die aanwijzingen is echter
bepaald dat zij nog een jaar na het in werking treden van de Wet milieu–
beheer blijven gelden. Zo;n bepaling ontbreekt ten aanzien van de
Hinderwetaanwijzingen. Om te voorkomen dat daardoor in de praktijk
van het toezicht problemen zouden ontstaan, wordt daarin nu alsnog
voorzien.

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