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Nr. 9 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
12 november 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
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);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaai, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

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.

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

In artikel I, onder G, wordt artikel 24 gewijzigd als volgt.
1. In het artikel wordt - onder aanduiding van het eerste, tweede en

derde lid als onderscheidenlijk tweede, derde en vierde lid - een lid
ingevoegd, luidende:

1. Een voor een inrichting verleende vergunning geldt ook voor een
onderdeel van een inrichting, ten aanzien waarvan, ware het een
zelfstandige inrichting, het in artikel 6, eerste lid, gestelde verbod niet
zou gelden ingevolge een algemene maatregel van bestuur krachtens
artikel 38, indien dat bij die maatregel is bepaald. In dat geval gelden
voor het betrokken onderdeel uitsluitend de bij de maatregel gestelde
voorschriften.

2. In het tweede lid wordt «het tweede en het derde lid» vervangen
door: het derde en het vierde lid. In dat lid wordt «ook» vervangen door:
tevens.

3. In het derde lid wordt «eerste lid» vervangen door: tweede lid.

A"

In artikel I wordt de aanhef van onderdeel K vervangen door:
Artikel 41 ag wordt gewijzigd als volgt.
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:

B

In artikel I wordt aan onderdeel DD een onderdeel toegevoegd,
luidende:

3. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Een beschikking op een verzoek om schadevergoeding wordt zo

spoedig mogelijk gegeven, doch uiterlijk vier maanden na de datum
waarop het verzoek is ontvangen, of, in gevallen als bedoeld in het vierde
lid, uiterlijk zeven maanden na die datum.

B'

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

DDA

In artikel 61 ze, 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 artikelen 145 en 152a tot en
met 153 van de Provinciewet.

In artikel I wordt onderdeel EE gewijzigd als volgt.
1. In artikel 61 ao, eerste lid, wordt «maakt zo spoedig mogelijk

melding van dat voorval» vervangen door: meldt dat voorval zo spoedig
mogelijk.
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2. In artikel 69, eerste lid, wordt na «Provinciewet» ingevoegd: , 61
van de Waterschapswet.

3. Artikel 71, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt.
a. «gemeente of provincie» wordt vervangen door: gemeente,

provincie of waterschap.
b. «onderscheidenlijk» wordt geschrapt.
c. Na «Provinciewet» wordt ingevoegd: , onderscheidenlijk 68, eerste

tot en met derde lid, van de Waterschapswet.

Artikel IV wordt gewijzigd als volgt.
1. In onderdeel C wordt in artikel 15c, derde lid, eerste volzin, na

«worden» ingevoegd: , met inachtneming van de dienaangaande bij
algemene maatregel van bestuur gestelde regels,.

2. In onderdeel I wordt artikel 21 gewijzigd als volgt.
a. In het tweede lid wordt «Bij een algemene maatregel van bestuur

krachtens het eerste lid» vervangen door: Bij algemene maatregel van
bestuur.

b. In het derde lid wordt «voor het milieu» vervangen door: voor de bij
of krachtens artikel 15b aangewezen belangen.

c. In het vierde lid wordt «Bij een maatregel krachtens het eerste lid,
waarbij toepassing is gegeven aan het tweede lid, wordt de verplichting
opgelegd» vervangen door: Indien bij een maatregel krachtens het eerste
lid tevens toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, kan de
verplichting worden opgelegd.

3. In onderdeel L, onder 1, wordt in onderdeel c na «artikel 15b»
ingevoegd: of 17a.

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

ZA

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

5. In onderdeel RR komt de tekst van artikel 83a te luiden:
Met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens deze wet

ten aanzien van vergunningen bepaalde zijn de artikelen 68 tot en met
76a van de Wet milieubeheer van toepassing.

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 «motor– rijtuigen»:

«(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.
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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 «motor– voertuig»:

«(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.

Artikel VII wordt gewijzigd als volgt.
1. In de onderdelen H en I, wordt telkens in het voorgestelde eerste lid

«technische commissie grondwaterbeheer» vervangen door: Technische
commissie grondwaterbeheer.

2. In onderdeel I wordt in artikel 20, eerste en derde lid, telkens «de
provinciale grondwatercommissie» vervangen door: de commissie,
bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet op de waterhuishouding,.

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

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)».

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 vierde lid vervalt de tweede volzin.

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,.
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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. In onderdeel a wordt «of te vernietigen» vervangen door: , te

vernietigen, dan wel op of in de bodem te brengen.
2. Aan het slot van onderdeel J wordt - onder aanduiding van de

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

luidende:

II

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.

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 gewiizigd 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:

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.
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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.

I

Artikel XXII wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt na «voor het tijdstip waarop artikel I van deze

wet in werking treedt,» ingevoegd: dan wel na dat tijdstip met toepassing
van het vierde lid van dit artikel, .

2. Aan het tweede en het derde lid wordt een volzin toegevoegd,
luidende:

De betrokken vergunning wordt geacht mede te zijn verleend onder de
beperkingen waaronder de ontheffing was verleend; voorschriften die
aan de ontheffing waren verbonden, worden geacht mede aan de
vergunning te zijn verbonden.

3. Aan het tiende lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Indien het bij koninklijke boodschap van 3 februari 1992 ingediende

voorstel van wet tot wijziging van de Afvalstoffenwet tot wet wordt
verheven en in werking treedt voor het tijdstip waarop deze wet in
werking treedt, wordt een algemene maatregel van bestuur, vastgesteld
krachtens artikel 53a van de Afvalstoffenwet, gelijkgesteld met een
algemene maatregel van bestuur, vastgesteld krachtens artikel 39 van de
Wet milieubeheer.

4. In het elfde lid komt de eerste volzin te luiden:
Een besluit krachtens de Hinderwet, de Interimwet bodemsanering 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.

5. Aan het elfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
De eerste en de tweede volzin zijn van overeenkomstige toepassing

ten aanzien van de opsporingsbevoegdheid van de opsporingsambte–
naren die zijn aangewezen krachtens de Interimwet bodemsanering, een
der ir, 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 artikel 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.
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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.

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:
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.

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.
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ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op het tijdstip waarop de in artikel I
bedoelde wet in werking treedt.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
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