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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II worden twee nieuwe artikelen toegevoegd, luidende:

Artikel lla

De Wet milieubeheer wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 5.4 komt te luiden:

Indien ter uitvoering van dit hoofdstuk een ministeriële regeling als
bedoeld in artikel 21.6, zevende lid, wordt vastgesteld, zijn daarop de
artikelen 5.1, derde, vierde en vijfde lid, 5.2 en 5.3 van overeenkomstige
toepassing.

B

In artikel 5.5, tweede lid, wordt «artikel 5.4, eerste lid» vervangen
door: artikel 21.6, zevende lid.

Artikel 8.43 vervalt.

Artikel 8.44, zevende lid, vervalt.

Artikel 8.45, vijfde lid, vervalt.
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Artikel 21.6, zevende lid komt te luiden:
7. Hetgeen ingevolge deze wet bij algemene maatregel van bestuur

kan worden geregeld, wordt in afwijking daarvan bij ministeriële regeling
geregeld, indien de regels uitsluitend strekken ter uitvoering van een voor
Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit
van een volkenrechtelijke organisatie, tenzij voor een juiste uitvoering
wijziging van een algemene maatregel van bestuur of de wet noodza–
kelijk is. Indien wijziging van een algemene maatregel van bestuur
noodzakelijk is, wordt daarvan, gelijktijdig met de voordracht aan Ons,
gemotiveerd kennis gegeven aan de Staten-Generaal, onder vermelding
van de korte inhoud van de voorgenomen algemene maatregel van
bestuur. Het ontwerp van een ministeriële regeling als bedoeld in de
eerste volzin wordt ten minste een maand voordat de regeling wordt
vastgesteld, toegezonden aan de Staten-Generaal. Op de vaststelling van
een ministeriële regeling zijn het tweede en het derde lid van overeen–
komstige toepassing.

Artikel llb

Artikel 2a, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
komt te luiden:

3. In afwijking van het eerste lid stellen Onze Ministers van Verkeer en
Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer te zamen, regels als bedoeld in het eerste lid vast bij ministeriële
regeling indien zij uitsluitend strekken ter uitvoering van een voor
Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit
van een volkenrechtelijke organisatie, tenzij voor een juiste uitvoering
wijziging van een algemene maatregel van bestuur of de wet noodza–
kelijk is. Indien wijziging van een algemene maatregel van bestuur
noodzakelijk is, wordt daarvan, gelijktijdig met de voordracht aan Ons,
gemotiveerd kennis gegeven aan de Staten-Generaal, onder vermelding
van de korte inhoud van de voorgenomen algemene maatregel van
bestuur.

Toelichting

Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel is gebleken
dat de veronderstelling die ten grondslag lag aan het amendement nr.
10, namelijk dat in de Wet milieubeheer reeds een adequate voorziening
was getroffen voor versnelde implementatie van EG-regelgeving, niet
juist is. Enerzijds is het alternatief van een ministeriële regeling niet in de
Wet milieubeheer opgenomen voor alle algemene maatregelen van
bestuur die in de praktijk voor implementatie van belang kunnen zijn,
anderzijds kan het alternatief van de ministeriële regeling soms vanwege
wetstechnische redenen niet worden benut, zodat het amendement in
die gevallen de normale, wellicht onnodig tijdrovende, voorhang zou
doen herleven.

Het gewijzigd amendement biedt een oplossing voor beide problemen
doordat binnen de Wet milieubeheer het alternatief van de ministeriële
regeling wordt veralgemeniseerd tot de hele wet, terwijl tevens een
specifieke oplossing is voorzien voor die gevallen waarin toch voor de
amvb moet worden gekozen. In die situatie kan namelijk worden volstaan
met een beknopte kennisgeving aan de Staten-Generaal zonder dat de
wetgevingsprocedure daardoor voor een bepaalde minimale termijn
wordt gestuit.

Het in amendement nr. 10 omschreven «keuzeprobleem» is onder–
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vangen door implementatie bij ministeriële regeling als de normale
procedure aan te merken.

Het gewijzigde amendement draagt net als het oorspronkelijke
amendement nr. 10 er toe bij dat het door de Kamer eerder gekozen
uitgangspunt voor de Wet milieubeheer, namelijk dat enige betrok–
kenheid van de Kamers op dit specifieke gebied ook bij EG-implemen–
tatie gewenst is, wordt bestendigd. De uitzondering voor de Wet milieu–
beheer binnen de onderhavige wet kan op zijn beurt worden gerecht–
vaardigd omdat deze uitzonderingen zich thans uitsluitend toespitsen op
bepalingen die reeds specifiek op versnelde implementatie zijn ingericht.

Van der Vaart
Koetje
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