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IMr. 81 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 12 november 1992

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 7) worden de volgende
wijzigingen aangebracht.

I

De considerans komt te luiden:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele

onvolkomenheden te herstellen, die blijken voor te komen in de wet van
2 juli 1992, Stb. 414, 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) en in de
wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot uitbreiding en wijziging van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteits–
eisen; provinciale milieuverordening; totstandkoming algemene maatre–
gelen van bestuur);

De aanhef van artikel I komt te luiden:
De wet van 2 juli 1992, Stb. 414, 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) wordt gewijzigd als volgt.

1 Abusievelijk zijn zowel het verslag als de
nota naar aanleiding van het verslag onder
nr. 5 gedrukt.

In artikel I wordt na onderdeel A' een onderdeel ingevoegd, luidende:

A"

In artikel I wordt de aanhef van onderdeel K vervangen door:
Artikel 41 ag wordt gewijzigd als volgt.
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1. De huidige tekst wordt aangeduid als eerste lid; in dat lid wordt na
«deze zitting» ingevoegd: behoudens in gevallen als bedoeld in artikel
40q».

2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

IV

Artikel I, onder D, wordt gewijzigd als volgt.
1. In onderdeel 3 wordt «of 15c, derde lid,» vervangen door: of 17a.
2. Na onderdeel 3 wordt - onder aanduiding van onderdeel 4 als

onderdeel 5 - een onderdeel ingevoegd, luidende:
4. Na onderdeel Z wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

ZA

In artikel 45, tweede lid, onder a, vervalt «(Stb. 1955, 390)».

V

In artikel I wordt na onderdeel D - onder aanduiding van onderdeel D'
als onderdeel D" - een onderdeel ingevoegd, luidende:

D'

Artikel V wordt gewijzigd als volgt.
1. Aan het slot van onderdeel A wordt een onderdeel toegevoegd,

luidende:
4. In het eerste lid vervalt in de omschrijving van «motorrijtuigen»:

«(Stb. 1935, 554)».
2. Aan het slot van het artikel wordt een onderdeel toegevoegd,

luidende:

U

In artikel 97, eerste lid, vervalt telkens na de in dat lid genoemde
regelingen de vermelding van het Staatsblad waarin de betrokken
regeling is geplaatst.

VI

In artikel I komt onderdeel D" (nieuw) te luiden:

D"

Artikel VI wordt gewijzigd als volgt.
1. Aan het slot van onderdeel A worden de volgende onderdelen

toegevoegd:
4. In het eerste lid vervalt in de omschrijving van «motorvoertuig»:

«(Stb. 1966, 181)».
5. In het eerste lid vervalt in de omschrijving van «bebouwde kom»:

«(Stb. 1935, 554)».
2. De onderdelen HA, HB en HC vervallen.

VII

In artikel I worden aan onderdeel E de volgende onderdelen toege–
voegd:

3. Na onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
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AA

Artikel 6b vervalt; artikel 6c als wordt aangeduid als artikel 6b.

4. Na onderdeel C worden de volgende onderdelen ingevoegd:

CA

In artikel 14, derde lid, wordt «de het in artikel 7» vervangen door: het
in artikel 7.

CB

In artikel 14a vervalt «(Stb. 1986, 374)».

VIII

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

E'

Artikel VIII wordt gewijzigd als volgt.
1. Aan het slot van onderdeel A wordt een onderdeel toegevoegd,

luidende:
4. In het eerste lid vervalt in de omschrijving van «verontreinigende

stoffen»: «(Stb. 1963, 82)».
2. Onderdeel J komt te luiden:

Artikel 59 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid, onder b, vervalt «(Stb. 1950, K 120)».
2. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

IX

In artikel I komt onderdeel F te luiden:

Artikel IX wordt gewijzigd als volgt.
1. In onderdeel D wordt in de artikelen 2a, eerste lid, en 2d, eerste lid,

telkens «20 tot en met 21» vervangen door: 20, 21.
2. In onderdeel F, onder 4, wordt in het voorgestelde vierde lid na «20

tot en met 25,» ingevoegd: 26, voor zover het gevallen betreft waarop
artikel 31 a niet van toepassing is,.

In artikel I wordt onderdeel G gewijzigd als volgt.
1. De aanhef komt te luiden:
Artikel XI wordt gewijzigd als volgt.
1. In onderdeel B wordt - onder aanduiding van onderdeel 2 als

onderdeel 3 - na onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:
2. Aan het slot van het onderdeel worden de volgende onderdelen

toegevoegd:
2. Aan het slot van onderdeel J wordt - onder aanduiding van de

huidige tekst als onderdeel 1 - een onderdeel toegevoegd, ïuidende:
2. In artikel 16, derde lid, vervalt «(Stb. 1981, 695)».
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3. Aan het slot van het artikel wordt een onderdeel toegevoegd,
luidende:

In artikel 61, eerste lid, vervalt telkens na de in dat lid genoemde
regelingen de vermelding van het Staatsblad waarin de betrokken
regeling is geplaatst.

XI

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

G'

Artikel XII wordt gewijzigd als volgt.
1. Voor onderdeel A worden de volgende onderdelen ingevoegd:

A–

In artikel 14, eerste lid, vervalt «(Stb. 1962, 286)».

A–

In artikel 18, derde lid, wordt «Financiële-Verhoudingswet 1960 (Stb.
1961, 217)» vervangen door: Financiële-Verhoudingswet 1984.

2. Aan het slot van het artikel wordt een onderdeel toegevoegd,
luidende:

I

In artikel 41, tweede lid, vervalt de derde volzin.

G"

Artikel XIII wordt gewijzigd als volgt.
1. Aan het tweede als onderdeel A aangeduide onderdeel wordt -

onder aanduiding van de huidige tekst als onderdeel 1 - een onderdeel
toegevoegd, luidende:

2. In dat onderdeel vervalt «(Stb. 1976, 214)».2.
Aan het slot van het artikel worden de volgende onderdelen toege–

voegd:

L

Artikel 70 vervalt.

M

In artikel 71 vervalt telkens na de in dat artikel genoemde regelingen
de vermelding van het Staatsblad waarin de betrokken regeling is
geplaatst.

XII

In artikel I komt onderdeel H te luiden:
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H

Artikel XIV wordt gewijzigd als volgt.
1. In onderdeel P, onder 2, wordt in het voorgestelde tweede lid,

onder a, «ondergrondse» vervangen door: ondergronds.
2. Aan het slot van onderdeel P wordt een onderdeel toegevoegd,

luidende:
3. In het eerste lid vervalt telkens na de in dat lid genoemde

regelingen de vermelding van het Staatsblad waarin de betrokken
regeling is geplaatst.

XIII

In artikel I wordt onderdeel I gewijzigd als volgt.
1. In onderdeel 4 wordt na «Hinderwet» ingevoegd: , de Interimwet

bodemsanering.
2. Na onderdeel 4 worden de volgende onderdelen toegevoegd:
5. Aan het elfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige toepassing ten

aanzien van de opsporingsbevoegdheid van de opsporingsambtenaren
die zijn aangewezen krachtens de Interimwet bodemsanering, een der in
artikel 62 van de Wet milieubeheer bedoelde wetten of krachtens artikel
17 van de Wet op de economische delicten.

6. Na het elfde lid worden de volgende leden toegevoegd:
12. Indien voor het tijdstip waarop artikel I van deze wet in werking

treedt, overeenkomstig artike! 41 o richtlijnen zijn gegeven inzake de
inhoud van een milieu-effectrapport en door dat inwerkingtreden de
bevoegdheid te beslissen op de aanvraag om een vergunning voor een
inrichting, bij de voorbereiding waarvan dat rapport moet worden
gemaakt, overgaat naar een ander orgaan, worden die richtlijnen gelijk–
gesteld met richtlijnen, gegeven door dat andere orgaan.

13. Indien de bepalingen van gemeentelijke of provinciale verorde–
ningen, vastgesteld krachtens de artikelen 272 van de gemeentewet,
onderscheidenlijk 148 van de Provinciewet met betrekking tot leges of
andere rechten terzake van het aanvragen of verlenen van vergunningen
of ontheffingen voor inrichtingen als aangewezen krachtens artikel 1,
derde lid, van de Wet milieubeheer, op het tijdstip waarop artikel I van
deze wet in werking treedt, niet zijn aangepast aan de Wet milieubeheer,
worden zodanige inrichtingen voor de toepassing van die bepalingen
gedurende ten hoogste een jaar na dat tijdstip gelijkgesteld met inrich–
tingen als aangewezen krachtens het voor dat tijdstip geldende recht.

XIV

Na artikel I wordt - onder aanduiding van artikel II als artikel III - een
artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL II

De wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot uitbreiding en wijziging van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende
wijzigingen van andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteits–
eisen; provinciale milieuverordening; totstandkoming algemene maatre–
gelen van bestuur) wordt gewijzigd als volgt.

In artikel IV wordt onderdeel B gewijzigd als volgt.
1. De aanhef wordt vervangen door:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 672, nr. 8



Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid worden de onderdelen d en e vervangen door een

onderdeel, luidende:.
2. Voor de tekst van het voorgestelde onderdeel c wordt de

aanduiding: «2.» geplaatst; het voorgestelde onderdeel wordt aangeduid
als onderdeel d.

B

In artikel VIII, onder L, wordt in het voorgestelde artikel 33a, tweede
lid, «Raad van de Waterstaat» vervangen door: Raad voor verkeer en
waterstaat.

C

Na artikel XV worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel XVA

Indien de wet van 14 februari 1992, Stb. 96, houdende nieuwe
bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeentewet) in werking
treedt, wordt in de bij die wet behorende bijlage onder het opschrift
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
een onderdeel toegevoegd, luidende:

4. Wet Milieubeheer
a. milieuprogramma, als bedoeld in artikel 4.20;
b. rioleringsplan, als bedoeld in artikel 4.22.

Artikel XVB

Indien de wet van 10 september 1992, Stb. 550, houdende nieuwe
bepalingen met betrekking tot provincies (Provinciewet) in werking
treedt, wordt in de bij die wet behorende bijlage onder het opschrift
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
een onderdeel toegevoegd. luidende:

2. Wet milieubeheer
a. milieubeleidsplan, als bedoeld in artikel 4.9;
b. milieuprogramma, als bedoeld in artikel 4.14.

Toelichting

De voorbereiding van de invoering van de Wet milieubeheer vordert
gestaag. Daarbij komen zeer veel vragen aan de orde die om een
oplossing vragen. In de meeste gevallen blijkt die oplossing in de
betrokken regelingen te vinden. Voor sommige is dat niet het geval en
kan een oplossing alleen worden bereikt door een aanpassing van een
pas tot stand gekomen bepaling. In het onderhavige wetsvoorstel is al
een aantal van dergelijke aanpassingen opgenomen. Toch hebben zich
nog enkele gevallen voorgedaan die tot verdere wijziging nopen. Bij deze
nota van wijziging worden deze in het wetsvoorstel verwerkt. Het gaat
ook hier om wijzigingen van technische aard die problemen bij de
uitvoering van de verschillende wetten waarop zij uiteindelijk betrekking
hebben, kunnen helpen voorkomen. Een vrij groot aantal van de wijzi–
gingen vloeit voort uit het samenstellen van de nieuwe doorlopende
teksten van de verschillende wetten voor plaatsing in het Staatsblad.
Daarbij bleek onder meer dat de vermelding van de vindplaatsen in het
Staatsblad van in sommige van die wetten aangehaalde andere wetten
niet altijd meer correct was. Die vindplaatsvermeldingen worden nu
geschrapt, met name omdat de vindplaatsen van de door de wetten VAR
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en Plannen gewijzigde wetten nog niet bekend zijn. Te verwachten is
overigens dat in de nieuwe aanwijzingen voor de wetgeving - die
waarschijnlijk per 1 januari a.s. in werking kunnen treden - de
verplichting tot het vermelden van de vindplaats in het Staatsblad van
wetten die voorzien zijn van een citeertitel, niet meer zal voorkomen.
Deze wijzigingen zijn hieronder niet meer afzonderlijk toegelicht. Doordat
aan sommige onderdelen van artikel I van het wetsvoorstel subonder–
delen moesten worden toegevoegd, was het een enkele keer nodig het
gehele onderdeel opnieuw te formuleren, zonder dat in de oorspronkelijk
in het voorstel opgenomen of bij de eerste nota van wijziging daarin
verwerkte elementen enige wijziging wordt gebracht. In die gevallen zal
hieronder naar de oorspronkelijke toelichting worden verwezen.

I

Gebleken is dat ook in de wet Plannen enige herstellingen moeten
gebeuren. De considerans had alleen betrekking op de wet VAR, zij moet
daarom worden aangevuld. Inmiddels zijn de wetten VAR en Plannen in
het Staatsblad geplaatst. De formulering van de considerans is daaraan
aangepast.

II

Ook de aanhef van artikel I is aangepast aan de omstandigheid dat het
wetsvoorstel VAR inmiddels tot wet is verheven en het Staatsblad heeft
bereikt.

Artikel 13.18 van de Wet milieubeheer (was artikel 40q VAR) schrijft
voor dat de gelegenheid moet worden gegeven tot een gedachtenwis–
seling over het ontwerp van de beschikking op een vergunningaanvraag.
Die gedachtenwisseling kan worden georganiseerd in de vorm van een
openbare zitting. In dat geval zou, als het om een m.e.r.-plichtige
vergunning gaat, ingevolge artikel 7.33 van de wet die zitting ook
moeten worden gehouden ter uitvoering van artikel 7.24, dat een zitting
voorschrijft over het MER. Die koppeling is niet zinvol, omdat de gedach–
tenwisseling over de ontwerp-beschikking moet gaan, terwijl het MER
juist mede moet dienen ter voorbereiding van de ontwerp-beschikking.
Voor deze gevallen wordt daarom een uitzondering op de verplichting tot
koppeling gemaakt.

IV, onder 1

Op onverklaarbare wijze is in de eerste nota van wijziging een
verkeerde verwijzing opgenomen; deze wordt nu hersteld.

Dit onderdeel heeft geheel betrekking op het schrappen van verou–
derde Staatsbladvermeldingen in de Afvalstoffenwet.

VI, onderdeel D", onder 2

Dit onderdeel is toegelicht in de eerste nota van wijziging, onder III.
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VII

Onderdeel 3
Bij de Wet Raad voor verkeer en waterstaat is in een nieuw artikel 6b

een geheimhoudingsbepaling opgenomen in de Grondwaterwet, die
alleen betrekking heeft op de werkzaamheden van de Technische
commissie grondwaterbeheer. Bij de wet VAR is de standaardgeheim–
houdingsbepaling als algemene bepaling als artikel 48a in de wet
opgenomen. Een specifieke geheimhoudingsbepaling is dus niet meer
nodig. Artikel 6b wordt daarom geschrapt. In onderdeel 4, onderdeel CA,
gaat het om een redactionele verbetering.

IX

Onderdeel 1 betreft een redactionele verbetering.
Onderdeel 2 is toegelicht in de memorie van toelichting, onder F.

Dit onderdeel heeft geheel betrekking op het doen vervallen van verou–
derde Staatsbladvermeldingen in de Wet chemische afvalstoffen.

XI

Onderdeel G', onder 1, laat verouderde Staatsbladvermeldingen in de
Interimwet bodemsanering vervallen.

Onderdeel G', onder 2, herstelt een omissie: verzuimd was tegelijk met
het laten vervallen van artikel 40 van de Interimwet bodemsanering ook
de naar dat artikel verwijzende laatste zin van artikel 41, tweede lid, te
schrappen.

Onderdeel G"
In de onderdelen 1 en 2, onderdeel M, worden verouderde Staatsblad–

vermeldingen in de Wet milieugevaarlijke stoffen geschrapt. Ingevolge
onderdeel 2, onderdeel L, zal artikel 70 dat een wijziging in de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bevat, vervallen.

XII

Onderdeel H, onder 1, is al toegelicht in de memorie van toelichting bij
onderdeel H.

Onderdeel H, onder 2, betreft schrapping van verouderde Staatsblad–
vermeldingen.

XIII

Onderdeel 1 beoogt dat ook krachtens de Interimwet bodemsanering
aangewezen toezichthoudende ambtenaren hun bevoegdheden
behouden. Deze afzonderlijke vermelding is nodig, omdat naar deze wet
niet in artikel 18.1 van de Wet milieubeheer wordt verwezen. Aan deze
verwijzing was het behoud van bevoegdheid gekoppeld. Onderdeel 2,
onderdeel 5, beoogt buiten twijfel te stellen dat ook onder het oude
regime aangewezen opsporingsambtenaren hun bevoegdheid behouden.

Het in onderdeel 2, onderdeel 6, voorgestelde twaalfde lid zorgt dat
wanneer voor een inrichting het bevoegd gezag bij het gaan werken van
de Wet milieubeheer zou veranderen, nadat al een MER-procedure is
begonnen, die procedure kan worden afgewerkt onder vigeur van de
richtlijnen van het oorspronkelijke bevoegde gezag.

Het in onderdeel 2, onderdeel 6, voorgestelde dertiende lid stelt veilig
dat ook als nog niet onmiddellijk de provinciale en gemeentelijke leges–
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verordeningen zijn aangepast aan de Wet milieubeheer en ook zijn
goedgekeurd, leges geheven kunnen worden voor het aanvragen of
verlenen van vergunningen en ontheffingen volgens de nieuwe
regelingen.

XIV

Artikel II, onder A
Verzuimd was hier rekening te houden met de wijziging in artikel 26

van de Kernenergiewet die in het wetsvoorstel VAR was opgenomen.
Daardoor zou de daarin opgenomen regeling van de voordracht voor de
amvb's krachtens het nieuwe artikel 15b onbedoeld komen te vervallen.
Dat verzuim wordt nu hersteld. Artikel II, onder B, herstelt een
«ontsporing» door het gelijk lopen van de totstandkoming van de wet
Plannen enerzijds en de Wet Raad voor verkeer en waterstaat anderzijds.
In het bij de wet Plannen in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
opgenomen artikel 33a kon daardoor nog niet worden verwezen naar de
nieuwe Raad voor verkeer en waterstaat. Deze wijziging herstelt dat.

Artikel II, onder C
De artikelen 111 van de nieuwe Gemeentewet en 109 van de nieuwe

Provinciewet houden onder meer in dat het Rijk het opstellen van een
plan of beleidsverslag van het gemeentebestuur of van het provinciaal
bestuur alleen bij wet mag vorderen en voor ten hoogste vier jaar. Bij
wet kan echter worden bepaald dat zo'n verplichting langer dan die
periode of onbeperkt blijft gelden. Voor bestaande planverplichtingen
bepalen de artikelen 295 van de Gemeentewet en 296 van de Provin–
ciewet dat zij vier jaar na het inwerkingtreden van de artikelen 111 en
109 vervallen. Door zulke bestaande verplichtingen op te nemen in de
bijlagen bij de beide wetten blijven zij echter gehandhaafd. Dat is
gebeurd met nadrukkelijk als permanent bedoelde planstelsels, zoals het
stelsel van ruimtelijke planning op provinciaal en gemeentelijk niveau van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De totstandkoming van de wet van 2
juli 1992 tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (wet Plannen) en van de nieuwe Gemeente– en Provin–
ciewet is in belangrijke mate gelijktijdig verlopen. Daarbij is verzuimd de
planningsverplichtingen van de Wet milieubeheer op te nemen op de
bijlagen van de Gemeente– en Provinciewet. Deze verplichtingen zouden
dus zonder nadere voorziening vier jaar na het inwerkingtreden van de
Gemeente– en Provinciewet komen te vervallen. Buiten twijfel staat dat
ook hier sprake is van een als permanent bedoelde taak voor gemeenten
en provincies. Daarom worden bij deze nota van wijziging de bijlage bij
de Gemeentewet aangevuld met het gemeentelijk milieuprogramma en
het rioleringsplan en de bijlage bij de Provinciewet met het provinciaal
milieubeleidsplan en –programma.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 672, nr. 8


