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Wat van 13 juni 1979, houdend* ragoten m«t batrakkiiif
tot aan aental algamana ondanwarpan op hot gabled van
da milieuhygiëne (Wet algamaiM bapaWngawj
mlHeuhy-£;lëna)

Wij Juliana, bij de gratie God», Konirn/n der Nederlanden, Prinses van
Ot jnje-NMsau. enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluutl doen te «weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dit het wonaalljfc ia, naast de

wettelijke i «gelingen, geldende voor de onderacheidenc onderdelen van hot
gebied van de milieuhygiëne, regelen te stellen met betrekking tot oen aen-
ta! algemene onderwerpen op dat gebied;

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

HOOFDSTUK1. ALGCMEEN

Artikel 1

tn deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Onn Ministar: Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;
btvotgd guêg: overheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van een

beschikking;
adviMurt; overheidsorganen die krachtens wettelijk voorschrift in de ge-

legenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen met betrekking tot
het geven van een beschikking;

oefroMren overhi-HSsorganên:
a. adviseurs;
b. overheidsorganen die - anders dan als adviseurs - overeenkomstig

dete wet eveneens bij de totstandkoming van beschikkingen moeten wor-
den betrokken en die met het oog daarop bij wettelijk voorachrift zijn aanga-
wezen.

HOOfD8TUK2
VAN AANVRAGEN

Artikel 2

1. Ingeval ten behoeve van een zelfde inrichting twee of meer met elkaar
samenhangende aanvragen zijn gedean tot het geven van beechlfcfclngen
waarop hoofds.uk 3 van teecpassing is, kunnen gedepu;eerde staten van de
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provincie w n r dit inrichting geheel of in hoofdzaak is of Ml fijn getogen, In-
dian ten minst* één van dl» aanvragen tot nan is garJcM, aan gecoöt eXneer-
da bahandating van dia aanvragan bavordaran.

2. Qadaputaard* statan zijn gahoudan aan gacoördinaarda behandeling
van aanvragan als bedoeld in da aanhaf van hat aarata lid, Indian lij zijn ge-
richt tot verschillend* overheidsorganen, te bevorder an wanneer aan van dia
organen dan wel de aanvrager of een der aanvragers hun daarom venoakt.

3. Gedeputeerde etatan lijn voorts gehouden op vertoefc van degene die
voornemens is een of meer aanvregen te doen als in de aanhaf van hat eer-
ste lid bedoeld, indien dia aanvragan zullen worden gericht tot verschillende
overheidsorganen, een gecoördineerde voorbereiding van die aanvragan te
bevorderen.

4. Gedeputeerde statan kunnen bij aan gecoördineerde voorbereiding of
behandeling van aanvragen ala bedoeld in da aanhef van het een.». lid te-
vens aanvragan ten behoeve van dezelfde inrichting tot het geven van an-
dere den de in het eerste lid bedoelde beschikkingen betrekken, indien naar
hun oordeel de inhoud van de laatstgenoemde beschikkingen zodanig sa-
menhangt met de inhoud van de op eerstbedoeMo aanvragen te geven be-
schikkingen, dat een goede besluitvorming ten aanzien van die aanvragen
zulks noodzakelijk maakt.

6. Een verzoek als in het tweede of derde lid bedoeld wordt schriftelijk bij
gedeputeerde steten ingediend.

6. Indien gedeputeerde staten toepassing geven aan het eerste, tweede of
vierde lid, delen zij dit onverwijld schriftelijk mede aan de aanvragers en elk
der andere overheidsorganen waartoe **n of meer der aanvragan mocht
zijn gericht.

ArtftelS

1. Ten aanzien van aanvragan als bedoeld in de aanhef ven artikel 2. eer-
ste lid, die binnen een tijdsverloop van zes weken zijn gedaan, kunnen gede-
puteerde staten, indien ten minste één van die aanvregen tot hen is gericht,
bepalen dat voor da toepassing van de artikelen 12. eerste lid, en 43 els da-
tum van ontvangst van die aanvragen geldt de datum waarop de laatste
daarvan is ontvangen. Voor de toepassing van da aerate volzin blijven bui-
ten beschouwing aanvragen die reeds overeenkomstig artikel 12, eerste lid,
zijn bekendgemaakt.

2. Gedeputeerde «sten zijn gehouden ten aanzien van aanvragen els be-
doeld in het eerste lid een bepeling als daar bedoeld te stellen wanneer een
ander overheidsorgaan weartoe één of meer der aanvragen is gericht, dan
wel de aanvrager of een der aanvragers hun daarom verzoekt. Een verzoek
wordt schriftelijk bij gedeputeerde staten ingediend.

3. Indien gedeputeerde staten toepassing geven aan het eerste of tweede
lid, delen zij dit onverwijld mede aan de aanvragers en aan alk der endere
overheidsorganen waartoe één of meer der aanvragen mocht zijn gericht,
onder vermelding van de datum waarop de laatste aanvraag is ontvangen.
Het bevoegd gezag stalt een aantekening ter zake op het geschrift weerbij de
aanvraag is ingediend.

Artikel 4

1. In geval van gecoördineerde behandeling van aanvragen bevorderen
gedeputeerde staten in ieder geval, dat bij de beoordeling van de aanvragen
door de onderscheidene overheidsorganen die bevoegd zijn daarop te be-
slissen, rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang tussen de
betrokken aanvrsgen en dat door die orgsnen tevens gelet wordt op de se-
menhang tussen de beschikkingen die op de aanvragen worden gegeven.

2. Zij dragen er daarnaast tsnminste zorg voor dat zoveel mogelijk:
a. de aanvragen gezamenlijk overeenkomstig artikel 12 worden bekend-

gemaakt;
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b. een openbare fitting als bedoeld in artikel 21 voor die aanvragen geza-
menlijk wordt gehouden;

c. de ontwerpen van de beschikkingen op die aanvragen gezamenlijk
overeenkomstig artikel 24 worden bekendgemaakt;

d. de beschikkingen op die aanvragen gezamenlijk overeenfcometig artikel
31 worden bekendgemaakt.

Artikel»

Gedeputeerde ataten kunnen ven de overheidsorganen die bevoegd atyn te
beslissen op de aanvragen waarover de in artikel 2 bedoeld* coördinatie
zich uitstrekt, alamede van da bij de beslhrtingen op dia aanvragen betrok-
ken adviseurs de medewerking vorderen, die voor het wetolegen van de
coördinatie nodig is. Die overheldeorganen en edvfeaure zijn gehouden de
van hen gevorderde medewerking te verlenen.

HOOFDSTUK*. DETOttTANDKOMNWVANKtCHKMPJQfilOr
AANVRAM;INtmAS '

II

Artikel •

1. Dit rmc^dstuk is van tc«paesing op de tc^atandkoming van beaHeaingen
op aanvragen tot het geven van beschikkingen kraentene da in het tweede
lid genoemde wetten.indien zulks bij of krachtens de betreffende wet ie be-
paald.

2. De in het eerste lid bedoelde wetten zijn:
de Mijnwet 1903 (Stb. 1904,73),
de Hinderwet (Stb. 1962,274).
de Oestructiewet (Stb. 1967.84).
de Kernenergiewet (Stb. 1963,82),
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1989.536),
de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1970,690).
de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1975,362).
de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976.214),
de Afvalstoffenwet (Stb. 1977,465).

I aC*

Artikel 7

1. Het bevoegd gezag tekent de datum van ontvenget van een aanvraag
tot het geven ven een beschikking een op het geachrifl waai bij de aanvraag
is ingediend, en zendt de eenvreger een bewijs van ontvenget, waarin die
datum ia vermeld.

2. Het zendt de betrokken overheidsorgenen onverwijld een exempleer
van de aanvraag en van de daarbij gevoegde stukken.

Artikel 6

Indien de aanvraag in een vreemde taal is gesteld, wordt de aanvrager niet-
ontvankelijk verklaard.

Artikel 9

1. Het bevoegd gezag kan de eenvreger ne verloop van een meand, dan
wel, indisn toepassing is gegeven aan artikel 43, tweede lid. ne verloop van
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twee maanden, na da datum van ontvangst van de aanvraag niat maar niet-
ontvankelijk verklaren wegen» hel niat of onvolledig verstrekken van da
krachtent wettelijk voorschrift door hem te verstrekken gegevens.

2. Niet-ontvankelijkverklarlng kan achterwege blijven indien naar het oer-
deal van het bevoegd geiag de verstrekte gegevens het ondanks hun onvol-
ledigheid mogelijk maken te beoordelen of de aangevraagd*» beechMdüng al
dan niet ken worden gegeven.

ArtlkeMO

1. Wanneer met toopessing van artikel 9, tweede lid, niet-ontvanfcelijkver-
klering achterwege blijft, dcet nat bevoogd gezag daarvan binnon aan
maand na da datum van ontvangst van da aanvraag mededeling aan da aan-
vrager en da betrokken overheidsorganen. Hat kan daarbij aan termijn aftel-
len, waarbinnen de ontbrekende gegevens alsnog moeten worden waisUefcL

2. Indien de aanvrager de ontbrekende gegevene niet pinnen da daarvoor
gestelde termijn verstrekt, kan hij, in afwijking van artikel i , etste Hd, atonog
op da in dat lid bedoelde grond niet-ontvanfcetijk worden vartdaard.

3. Hat bevoegd gezagstett op het geschrift waarbij da aanvraag ia inge-
diend, een aantekening waaruit blijkt dat niet-oritvanfcetijkveridaring mat
toepassing van artikel 9, tweede lid, achterwege blijft Wanneer het een ter-
mijn heeft gesteld, waarbinnen de ontbrekende gegevens afanog moeten
worden verstrekt, vermeldt hat dat in da aantekening.

Artikel 11

1. Een beschikking waarbij een aanvrager niet-ontvenkelijk wordt var-
klaard, ia gemotiveerd. Ean exemplaar van da beschikking wordt gotondan
aan de aanvrager en de betrokken overheldeorganen.

2. Indien da aanvrager niet-ontvenkelijk ia vertdeerd, blijft da aanvraag
verder buiten behandeling, tenzij de beschikking tot niet-ontvankeUjkvedda-
ring in beroep is vernietigd.

1 1 . Bekendmaking van de aanvraag; Imago van de stutten

Artikel»

1. Het bevoegd gezag maakt de aanvraag zo spoedig mogelijk, doch uiter-
lijk zes weken na de datum van ontvangst, dan wel, nadat een baathWJng
tot niet-ontvankelijkverfclering van de aanvraoer in beroep is vernietigd, ui-
terlijk twee weken na de datum van ontvangat van het beekcit. houdanda da
vernietiging, bekend. Indien toepassing is gegeven aan artikel 43, tweede
lid, wordt de in de eerste volzin bedoelde termijn van zes weken meteen
maand verlengd.

2. In ieder geval wordt de eanvraag gelijktijdig bekendgemaakt door mid-
del ven:

a kennisgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-ean-huie-bleden op
zodanige wijze det het daarmee beoogde doel zo goad mogelijk wordt be-
reikt;

b. terinzagelegging overeenkomstig artikel 14;
c. kennisgeving in de Nederlandse Staatscourant in gevallen waarin Wij,

één of meer Onzer Ministers cf gedeputeerde staten hot bevoegd gang zijn.
3. Heeft de eanvraeg betrekking op een inrichting of werk, dan wordt lij

tevens gelijktijdig bekendgemaakt door middel van:
e. aanplakking van een kennisgeving een het gemeentehuie van da ge-

meente wearin de inrichting of tvt werk geheel of in hoofdtaak gelegen ia of
zal zijn, alsmede op of nabij het terrein van de inrichting of hot werk oa> tode-
nige wijze det de inhoud ven de kennisgeving voor het publiek duidelijk lees-
baar is:
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b. niet op naam geatelde kennisgeving «an de gebruik*» ven gebouwde
eigendommen die In de directe omgeving van de inrichting of hel mart lig-
gen, voor zover zodanige kennisgeving kan dienen om het beoogde doel te
bereiken.

Artikel 19

1. In kennisgevingen als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder a en c, en
derde lid, vermeldt het bevoegd gsiag ten minste:

a. de zakelijke inhoud van de aanvraag;
b. het tijdstip waarop een exemplaar van de aanvraag ter inzage wordt ge-

legd, alsmede de uren waarop en de plaats waar tl) ter Inzage ligt;
c. tijd en plaats van de overeenkomstig artikel 21 te houden zittingen dan

wel, indien zodanige zitting achterwege blijft, de in artikel 22, tweede ltd, be-
doelde mogelijkheid tot het mondeling inbrengen van bezwaren;

d. het orgaan waarbij en de termijn waarbinnen door een ieder bezweer
kan worden gemaakt tegen het geven van de aangevraagde beschikking;

e. dat overeenkomstig artikel 20, vierde lid, degene die een bezwaar-
schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te ma-
ken.

2. Het bevoegd gezag deelt de in het eerste lid, onder b-e, bedoelde gege-
vens mede aan de aanvrager en de betrokken overheidsorganen.

Artiliel 14

1. Het bevoegd gezag legt met een exemplaar van de aanvraag een exem-
plaar van elk der daarbij gevoegde stukken ter inzag*, «tamed* een exem-
plaar van de rapporten en adviezen, die hem reeds ov*r d* aanvraag zijn uit-
gebracht, voor zover deze redelijkerwijs nodig kunnen zijn voor d* beoorde-
ling van de aanvraag. Indien vooroverleg over de aanvraag heeft plaatsge-
vonden, legt het bevoegd gezag een verslag daarvan ter inzage. Het ver-
meldt daarbij de in artikel 13, eerste lid, onder b-e, bedoeld* gegevens

2. Het legt daarbij tevens ter inzag* een overzicht van d* aaider gegeven,
nog van kracht zijnd* beschikkingen die hetzetfde ond*rw*rp betraffi
zover deze redelijkerwijs nodig kunnen zijn voor d* baoordaHng van d
vraag. Het overzicht vermeldt op welk tijdstip en waar dez* beechiUüngeii
kunnen worden ingezien.

Artikel 15

1. Het bevoegd gezag voegt telkens zo spoedig mogetijfc bij de resds taf
i mag* liggende stukken een exemplaar van later door d* aanvrager inge-
diende st jkken, van later omtrent de aanvraag of h*t ontwerp van de
beschikking uitgebrachte rapporten en adviezen, voor zover d*z* redaHJkar-
wijs nodig kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvraag, en van d*
overige stukken waarvan de terinzegelegging in dit hoofdstuk is voorge-
schreven.

2. Het vult het in artikel 14, tweede lid, bedoelde overzicht telkens zo spoe-
dig mogelijk aan met beschikkingen als in dat lid bedoeld, dt* worden geg*-
ven gedurende de termijn waarbinnen de stukken ter inzag* liggen.

Artikel 16

1. Indien de aanvrager daarom heeft verzocht, stelt het bevoegd g*zag
hem, voordat het stukken ter inzage l*gt, die niet van zijn kant zijn ing*
bracht, in de gelegenheid die stukken in te zien met het oog op de toepea-
sing van de artikelen 58-61. Tot de in de eerst* volzin bedoeld* stuMtan ba-
horen niet de verslagen, gemeakt krachtens of m t overeenkomstige toapaa
sing ven artikel 21, derde lid, en de bezwaarschriften, door anderan dan ba-
trokken overheidsorganen ingediend krachtens artikel 20 of artikel 28.

Staatsblad 1979 442



2. Ter image gelegde stukken, die In een vreemde tea! ifjn geataM an
waarvan niet tevens een verteling In de Nederlandse taal ter image wordt
gelegd, of die wegene hun omveng, hun inhoud dan wal om andere redenen
niet geacht kunnen worden een voor beoordeling van da aanvraag voldoen-
da Inricht to gaven jan een algemeen publiek, gaan, voor zover zij radoHJfcor-
wlje nodig kunnen zijn voor de beoordeling van da aanvraag, vergezeld van
een In de Nederlendee teel gestelde oamonvattlng. Voor zover het ituaiiin
betreft, die van de tont van da eenvreger zijn Ingebracht, wordt daartoe door
ham een asmenvatting verstrekt, die de goedkeuring van het bevoegd gezeg
behoeft; bij gebreke daarvan wordt een vanwege het bevoegd gaaag tot
stand gebrachte aemenvetting ter inzage gelegd.

3. De kotten ven een ssmenvatting zijn voor rekening ven de eenvrager
voor zover het van zijn kant ingebrachte stukkan betreft, en voor rekening
van het bevoegd gezeg indien het endere stukken betreft.

Artikel 17

1. Vanaf de deg waarop da aanvraag ter Image ie gelegd, kan een kwk < de
ter inzege liggende stukken kosteloos Inzien tot het einde ven de termijn
waarbinnen beroep ken worden ingesteld tegen de beechlfcfcing op de aan-
vraeg.

2. Met inachtneming van het in de ertikelen I t . 26 en 32 bepaalde, stalt
het bevoegd gezeg de uren waarop en de plaata weer de stukken kunnen
worden Ingezien, vaat. Heeft de aanvraag betrekking op een Inrichting of
werk, dan worden de stukken In elk geval ter Image gelegd op het gemeen-
tehuis ven c^ gemeente waarin de Inrichting of het werk geheel of In hoofd-
zaek gelegen is of zei zijn.

3. Het bevoegd gezeg verstrekt een ieder doagovraagd, tegen bjteiing
van de koeten, voor zover mogelijk een exemplaar van die stukken.

• 4. Advleasn en bezwaren met

Artikel I t

1. Gedurende een maand vanaf da dag waarop de aanvraag ter inzage ia
gelegd, kunnen de stukken worden ingezien tijdene da werkuren alamada
ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werk-
uren.

2. Het bevoegd gezag doet desgevraagd gedurende dia termijn koetaioos
een mondelinge toelichting geven op de stukken. Bij de stukken wordt aan-
gegeven tot wie men zich daartoe kan wenden.

Artikel 19

1. Een edviaeur die gebruik maakt van de hem door het bevoegd geeag
geboden gelegenheid advies over de aanvraag uit te brengen, zendt zijn ad-
vies voor het einde van de in artikel 18 bedoelde termijn aan het bevoegd ge-
zag.

2. Het bevoegd gezeg zendt van ieder edviea zo apoedig mogelijk een
exemplaar aan de aanvrager. Het legt een exemplaar ter image.

Artikel 20

1. Gedurende de in artikel 18 bedoelde termijn kan een ieder gemotiveer-
de bezwaren tegen het geven van de aangevraagde beschikking schrjftelijk
inbrengen.

2. Een bezwaarschrift wordt Ingediend bij het bevoegd gezag, dat daarop
da datum van ontvangst aantekent.

3. Het bevoegd gezeg zendt van leder bezwaarschrift zo apoadfcj mogeHJfc
een exemplaar een de aanvrager en de adviseurs. Het legt een exemplaar ter
image.
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4. De persoonlijke gegevens van dagen* dia «en b*2weereehrift haafl in-
gtdiind, worden, Indian hij daarom vanoakt, niat bekendgemaakt. Hat ver-
zoek wordt schriftelijk ondar varmelding van da in da aarata volzin bedoelde
gagavans. legelijkartijd mat hat beiwaarachrfft, ingadiand bij hat bavoagd
gaiag.

Artikel 21

1. Een iec*r kan gemrtiveerc* bezwaren tegen het geven van de aange-
vraagde baachikking mondaHng Inbrangan tijdana aan opanbara fitting, dio
niet eerdar dan twee weken na het begin en niet later den een week voor het
einda van da in artikel 18 bedoelde termijn op da door nat bavoagd gaiag
vastgesteld* tijd an plaata wordt gehouden. Heeft da aanvraag betrekking
op een inrichting of werk, dan wordt in alk geval aan opanbara fitting gehou-
den in de gemeente waarin da inrichting of het werk geheel of in hoofdzaak
gelegen ii of zal zijn.

2. Ter zitting wordt gelegenheid gegeven tot aan godachtanwlaaoiing
over da aanvraag tuaaan hat bavoagd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen. Da orde van de zitting wordt bepaald door de voorzitter, die
door het bavoagd gezag ia aangewezen.

3. Ven het tijdene de zitting voorgevallene wordt zo aposdig mogelijk een
verslag gemaakt. In het verslag worden, bij de weergeve ven de ingebrachte
bezwaren, da naam en het adrm vermeld ven degene die ze heeft inge-
bracht.

4. Het bevoegd gezag zandt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het tijd-
stip waarop da in artikel 24 bedoelde toezending gaachiadt, een exemplaar
van het verslag toe aan da aanvrager, de adviseurs en degenen die ter fitting
aanwezig waren. Het legt gelijktijdig a«n exemplaar van het verslag ter inte-

Artikel 22

1. Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er geen behoefte
aan bestaat dat over de eanvraag een openbare fitting overeenkomstig arti-
kel 21 wordt gehouden, kan het bevoegd gezag een zodanige fitting achter-
wege laten.

2. In dat geval stelt het degene die daarom verzoekt, tot een week voor het
einde van de in artikel 18 bedoelde termijn in de gelegenheid gemotiveerde
bezwaren tegen het geven van de aangevraagde beecMkking mondeling In
te brengen. Hat stelt da aanvrager tn de gelegenheid daarbij aanworig te
zijn. Het geeft gelegenheid tot een gedachtenwiaaeling ale bedoeld in artikel
21, tweede lid. Artikel 21. darde lid, ia van

I S . Het ontwerp van da beecMkking

Artikel 23

Het bevoegd gezag stelt zo spoedig mogelijk na net einde ven de in ertikel
18 bedoelde termijn het ontwerp op van da baachikking op de aanvraag.

Artikel 24

1. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van het ontwerp ven de
beschikking aan de aanvrager en de betrokken overheidsorganen.

2. Uiterlijk twee weken na da in het eerste lid bedoelde toezending maakt
het bevoegd gezag het ontwerp v»n de beechikking gelijktijdig bekend door:

a. toezending van aan exemplaar van het ontwerp aan degenen die over-
eenkomstig artikel 20.21 of 22. tweede lid, bezwaren hebben ingebracht;

b. terinzagelegging van een exemplaar van het ontwerp;
c. kennisgeving van da strekking van het ontwerp mn overaentiometlga

toepassing van artikel 12, tweede lid, ondar a an c, en derde lid.
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3. Bij een toezending of kennisgeving els bedoeld In het tweede lid, ver-
meldt het bevoegd gezag tevens:

e. het tijdstip waarop een exemplesr ven het ontwerp ven de beeehlkking
ter inzage is gelegd, elsmede de uren waerop en de plsale weer de stukhen
ter Inzege liggen;

b. wie overeenkomstig artikel 28 bezweer kunnen maken tegen het ont-
werp ven de beschikking, alsmede het orgaen waarbij en de termijn waar-
binnen bezwaar kan worden gemaakt;

c. dat ingevolge artikel 28. tweede lid, degene die een bezwaarschrift in-
dient, ken verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

4. Het bevoegd gezag deelt de in het derde lid bedoelde gegevene mede
aan de aanvrager en de betrokken overheidsorganen en vermeldt ze bij de
ter inzege liggende stukken.

Artikel»

1. In afwijking van artikel 24, tweede lid, onder e, kan het bevovgd gezag:
e. indien de omvang ven het ontwerp ven de beschikking daartoe) aenlal

ding geeft, volstaan met een ieder dar in dat onderdeel bodoetda personen
de strekking van het ontwerp en hetgeen omtrent zijn bezweren ia overwo-
gen, mee te delen;

b. Indien een bezwaarschrift door meer den vijf personen ie ingediend,
volstaan met toezending als in dat onderdeel bedoeld aan da vijf personen
wier namen an edressen als eerste In het bezwaarschrift zijn vermeld;

c. indien een bezwaarschrift door meer dan vijf personen ia ingediend en
de omvang van het onrcverp van de beschikking daartoe aanleiding geeft,
voletsen met het mededetcn aan de vijf personen wier namen en adreeeen
als eerste in het bezwaarschrit? tijn vermeld, van da strekking van dat ont-
werp en van hetgeen omtrent hu*, hezwaren fe overwogen.

2. In afwijking van het eerste lid kar het bevoegd gosag. indien toezen-
ding of mededeling zou moeten geechitien aan meer dan BOO personen, dia
toezending of mededeling achterwege lawn.

3. Bij aan toezending of mededeling overeenkomstig hat aerate lid var-
mekJt het bevoegd gezag de in artikel 24. derde lid. bedoelde gegevens.

4. Indien toepassing wordt gegeven een het eerste of tweede Hd doet het
bevoegd gezag daarvan mededeling aan de aanvrager en de beftofcfcen over-
heidsorganen.

5. Indien toepassing wordt gageven aan het eerste of tweede lid kunnen
degenen die overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, bezweren heb-
ben ingebracht, het bevoegd gezag verzoeken hun het ontwerpvan de
beschikking toe te zenden. Het bevoegd gezag doet van deze mogelijkheid
mededeling in de toezending of mededeling overeenkomstig het eerste lid.
Aan het verzoek wordt binnen twee weken voldaan, tenzij het bevoegd ge-
zag van mening is, dat de toezending redelijkerwijs niet ken worden ver-
langd.

Artikel 2*

1. Gedurende twee weken vanef de deg weerop een exemplear van het
ontwerp van de beschikking ter inzage is gelegd, kunnen de stukken worden
ingezien tijdens de werkuren elsmede ten minste gedurende drie aaneenge-
sloten uren per week buiten de werkuren.

2. Indien toepassing is gegeven aan artikel 25, eerste lid, onder a of c, of
tweede lid, bedraagt de in het eerste lid ven dit artikel genoemde termijn een
maand.

3. Artikel 18, tweede lid, is van overeenkomstige toepessing.
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A r t * * 27

Ean advlaaur dia gebruik maakt van da ham door hat bavoegd (
bodan galaganhald advlaa ult ta brangan ovar hat ontwarp van da Eaaahlfc-
king, landt tijn advias vóór hat alnda van da ingavolga artikal 26 gaidanda
tarmijn aan hat bavoagd gaiag. Artikal 19, twaada lid, it van overeenkometi-
gatoapcaaing.

ArtlkeSSB

1. Qaduranda da ingavolga artikal 26 gaidanda tarmijn kunnan gemoti-
vaarda banvaran tagan hat ontwarp van da beechlkking aohrMaNJk worden
ingobrecht door:

a. daaanvragar;
b. daganan die overeenkomstig artikal 20,21 of 22, tweede IM, bezwaren

hebban Ingabf acht lagan hat gaven van da aangevraagde beaohlfcfctng;
c. ledef die aantoont dat hij redelijkerwijs niet h> ataat la ga waaal overeen

komstig artikel 20,21 of 22, tweade lid, bezwaren in te brenger.
2. Artikel 20, tweede, derde en vierde lid, la van overeenkomstige toapee

sing.

Artikal 29

1. Indien redelijkerwije kan worden aangenomen dat ar gaan behoefte
aan bestaat ovar da aanvraag adviesen uit ta brengwt of daartegen batwa-
ren in ta brangan, kan haf bavoagd geceg het ontwarp van da beecMManaj op
da aanvraag tegelijkertijd mat da aanvraag ter inzage leggen. In dat gevat
olijven de overige bapaHngan van deze paragraaf buHan toapaaalng.

2. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van het ontwarp van da
baachikfclng aan da aanvrager en de betrokken overheMeorganen. Hat ver-
meldt dearbi) dat een exemplaar van het ontwerp bij de aanvraag larinzaga
zal worden gelegd.

3. Bij de krachtens artikel 13, eerste lid, te vermelden gegevens vermeldt
het bevoegd gezag in een geval als bedoeld in het eerste Hdtavam:

e. dat een exemplaar van het ontwerp van da baachlkking op da aanvraag
bij de aanvraag ter inzage Hgt;

b. de strekking van dat ontwarp.
4. De adviezen en bezwaren, die overeenkomstig de artikelen 19,20,21 en

22, tweede lid, kunnen worden ingebracht kunnan in aan gevat ala bedoeld
in het eerste lid ook betrekking hebben op het ontwerp van da bsschikfcJng.

5. Indien, in een geval als bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig artikal
19,20,21 of 22, tweede lid. adviezen of bezwaren zijn ingebracht, ateH hat be-
voegd gezag zo spoedig mogeKjk wederom een ontwerp op voor de beacMk-
king op de aanvraag; mat betrekking tot dat ontwarp zijn da artikelen 24-2B
van toapaaalng. Da vorige volzin kan buiten toepassing blijven Indien het ge
volg geven aan da ingebrachte adviezen en bezweren niet zou leiden lot <
beechikking van een endere Inhoud dsn die van da ter inzage gatagda ont-
werp-beechikking.

W 9» •^•JBJVInlIBHffffBJ 9JB^ OT fsBJBTWtSBJBj

Artikel M

1. De beschikking op de aanvraag wordt zo spoedig mogelijk gagevan.
2. De beschikking vermeldt hetgeen is overwogen omtrent de overeen-

komstig artikel 19,20,21,22, tweede lid, 27 of 28 ingebrachte bezweren en
adviezen. Zij vermeldt tevens de gronden waarop zij wordt gegeven.
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Artikel 31

1. Het bevoegd gezag zendt een exemplear vên de beschikking aan de
aanvrager en de betrokken overheidsorganen.

2.
het bevoegd ®ezeg da beschikking gelijktijdig bekend door:

e. toaaonding van eon exemplaar van de beschikking een degenen die
overeenkomstig artikel 20,21,22, tweede lid, of 2t, eorete Md, onder c, be-
zwaren hebben ingebracht;

b ierinzagelegging van een exemplaar van da beechikking;
c. konnlegoving van de strekking van de beschikking met ovoroenkomnti-

ge toepassing van artikel 12. tweede lid. onder a en c, en derde lid.
3. Met betrekking tot een toezending eie bodoe'd in het tweede lid. onder

a, is artikel 25, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van overeenkomstige toe-
passing.

4. Bii «en toezending of kennisgeving, bedoeld in het tweede onder-
scheidenlijk het derde lid vermeldt het bevoegd gezag tevena:

a. het tijdstip waarop een exemplaar van de beechikking ter inzage is ge-
legd, elsmedc de uren waarop en de plaats waar de stukken ter image lig-
gen;

b. wi# beroep tegen de beschikking kunnen instellen aiomede het orga»n
waarbij en de termijn waarbinnen het beroep twn worden ingootekt;

c. dat, indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, ovoreankom-
stig artikel tOa van de Wet op de Raad van State een verzaak kan worden ge-
daan tot schorsing ven de beechikking don wel tot het troffen van een voorlo-
pige voorziening.

5. Het bevoogd gezag deelt de in het vierde lid bedoeide gegevens mode
aan de aanvrager en de betrokken overheidsorganen en vermeldt zo bij de
ter inzage liggende stukken.

Artikel 32

1. Gedurende een maand vanaf de dag waarop een exemplaar van da
beschikking ter inzage is gelegd, kunnen de stukken worden ingezien tijdens
de werkuren slsmede ten minste gedurende dria aaneengesloten uren per
week buiten de werkuren.

2. Artikel 18. tweede lid. is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 33

1. Indien het bevoegd gezag de beschikking op de aanvraag niet heeft ge-
geven binnen da ingevolge artikel 43 geldende termijn, doet het daarvan zo
spoedig mogelijk na het einde van die termijn kennisgeving in de Neder-
landse Stsatscourant.

2. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van de kennisgeving aan de
aanvrager, de betrokken overheidsorganen en degenen die overeenkomstig
artikel 20,21,22. tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, bezwaar hebben inge-
bracht. Artikel 25, eerste lid, onder b en c. tweede en vijfde lid, ia van over-
eenkomstige toepassing.

HOOFOSTUK4. WIJZIGING RN INTREKKING VAN titCHMCKINGCN

Artikel 34

Dit hoofdstuk is ven toepassing op de totstandkoming van beslissingen tot
wijziging of intrekking van beschikkingen krachtens de in artikel 6 genoemde
wetten, indien zu'ks bij of krachtens de be.t aftands wet ia bepaald.

Staatsblad 1979 44/ 10



Artikel W

1. Indien het bevoegd gezag voornemens is tot wijziging of intrekking van
een beschikking over tr - in . geeft het van dat voornemen schriftelijk ken-
nis aan degene tot w jeven beschikking zal zijn gericht, en *»n d» be-
trokken overh*ldsorg«.

2. Indien overeenkomstig een wettelijke bepaling een verzoek tof het ga-
ven van de beschikking is gedaan, geschiedt de kennisgeving «svane a»n d*
vss-zoeker.

3. In een kennisgeving ala bedoeld in het eerste en het twesds lid var-
meldt het <Mvoegd gezag ten minste:

a. een korte redengeving van de voorgenomen wijziging of intrekking;
t. indien het voornemen een wijziging betreft, de zakelijk* inhoud v*n d*

wjziging;
c. het orgaan waarbij en de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ge-

r?jaakt tegen de voorgenomen wijziging of intrekking;
d. dat ingevolge artikel 38, eerste lid. tweede volzin, degen* die oen be-

zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te snaken.

ArtfteSSC

1. Een adviseur die gebruik maakt van da hem door het bevoegd gang
geboden gelegenheid advies over het voornemen uit te brengen, zandt zifn
advies aan het bevoogd gezag binnen twee weken na da verzending van da
in artikel 35, eerste lid, bedoelde kennisgeving.

2. Degene tot wie de beschikking zal zijn gericht, en de overige betrodwjn
overheidsorganen, alsmede in een geval els bedoeld in artikel 35, tweede
lid, de verzoeker, kunnen gemotiveerde bezwaren tegen het voornemen
schriftelijk inbrengen gedurende de in het eerste lid bedoeide termijn.

3. Het bevoegd gezag zendt zo spoedig mogelijk een exemplaar van lader
ddviea en van ieder bezwaarschrift aan degene tot wie de beechifcking zal zijn
gericht. Het zendt teven» *c spoedig mogelijk een exemplaar van ieder be-
zwaarschrift can de adviseurs.

Artikel 37

1. Indien het bevoegd gezeg op grond van zijn overwegingen omtrent het
in artikel 35 bedoelde voornemen en de met betrekking daartoe overeen-
komstig artikel 36 ingebrachte bezwaren en adviezen voornemen* is tot
wijziging van een beschikking over te gaan, maakt het dat voornemen zo
spoedig mogelijk na afloop van de in artikel 36, eerste lid, bedoelde termijn
bekend met overeenkomstige toepassing van artikel 12, tweede lid, ond*r a
en c, en artikel 35, derde lid.

2. Het bevoegd gezag deelt de bekendmaking, de dag waarop zij ia ge-
schied, en de daarbij vermelde gegevens mede aan degene tot wi* de
beschikking zal zijn gericht, en de betrokken overheidsorganen, alsmedo in
een geval als bedoeld in artikel 35, tweede lid. aan de verzoeker.

Artikel 3t

1. Gedurende twee weken ne de in artikel 37, eerste lid, bedoelde be-
kendmaking ken een ieder gemotiveerde bezwaren tegen hat voornemsn
schriftelijk inbrengen. Artikel 20, tweede en vierde lid, is ven overeentotvwti-
ge toepassing.

2. Het bevoegd gezag zendt van ieder bezwaarschrift zo spoedig mogelijk
een exemplaar a*m degene tot wie de beschikking zal zijn gericht, «in aan de
adviseurs.
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Artikai 3S

i. Da beschikking wordt zo spoedig mogalijk gagavan. Indian da beslie-
aing inhoudt dat nlat tot wijziging of intrakking zal wordan ovargagaan,
wordt zo ipoadig mogalijk aan daartoe atrakkanda baachikking gagavan.

3. Da baachikking varmaldt hatgaan ia ovarwogan omtrant da ovaraan-
komatig artikai 36 an 38 ingabrachta adviezen an bazwaran. Zij varmaldt te
vana da grondan waarop zij wordt gegevi -

3. Hat twaada lid blijft buitan toapaaaing voor zovar aan da overeenkom
atig artikai 38 ingabrachta adviazan an bazwaran raad* bij nat ovaraanfcom -
•tig artikai 37 bakandgamaakta voornaman gevolg ia gagavan.

ArtllMl40

1. Hat bavoagd gazag zandt aan exemplaar van da beachlfcfcJng aan dage
na tot wia daza i i garicht. en da batrokkan ovarhaidaorganan.

2. Uitarlijk twaa wakan r m da in nat aarata lid bedoelde toataodtng maak;
heï bavoagd gazag da baachikking galijktijdig bakand door:

a. ic«zanding van aan axamplaar van da baachikking aan daganan dia
ovaraankomatig artikai 38 bazwaran habban ingebracht, alamada in aan ge
val ala bedoeld in artikai 36, twaada lid, aan da varzoakar;

b. terintsgetegging ven een exemplaar van de beeehfckinf;
c. kennisgeving van da atrafcking van da baachlfcfcing mat ovaraanfcomtti

ga toapaaaing van artikai 12, twaada lid, ondar a an c.
i. Mat batrakking tot aan toazanding ala badoald in hat twaada Kd, onde

a, ia artikai 25. aarata, twaada, viarda en vjjfda lid, van ovamanfcomatiga tot
passing.

4. Mat twaade lid, ondar c. blijft buitan toapaaaing indian da baadUMdng
inhoudt dat niet tot wijziging zal wordan ovargagaan. an niet ia voorafga-
gaan door da bekendmaking van aan voornaman lar zake ovaraanfca matig
artikel 37. alamada indian da baachikking inhoudt dat niet tot intrekking zal
worden overgegaan.

5. Artikel 31, vierde en vijfde lid, ia van overeenkomstige toapaaaing.

Artfcel41

1. Gedurende een maand vanaf da dag waarop aan exemplaar vjn de
baachikking ter inzage ia gelegd kan een iedar de atukkan tijdene da werk-
uren koetelooe inzien. Tevens kunnen de atukkan gedurende dia periode ge
durende drie eaneeng^'c'en uren per waak buiten da werkuren worden in
gezien. D»vorige volzin blijft buiten toepassing indian ingevolge artikai 4C.
vierde lid. kennisgeving ala bedoeld in het tweede iéd, orctor c. van dat artik«
achterwege ia gebleven.

2. Met inachtneming van hat in hat aerate lid bepaalde stelt het bevoegd
gezag de uren waarop en da plaats waar de atukkan kunnan wordan iitgazie
vast. De artikelen 17, derde lid, en 18, tweede lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.

HOOFDSTUK 5. BEROEP

«kJtOtf 1. •aroap tegen baaehütkingM dl
stand lijn gekomen

Artikel 42

Deze paragraaf is van toepassing op het beroep tegen beschikkingen ten
aanzien waarvan hoofdstuk 3 van toepassing is. Indien zulks bij of krachtens
de betreffende wet. genoemd in artikel 6, is bepaald.
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Artikel 41

1. Met een Leschikking wordt een weigering om een beechifcfcJng te geven
gelijkgesteld. Het bevoegd geiag wordt geeoht hat geve») van een baachifc-
king te hebban geweigerd, wanneer het niet binnen «even maanden M de
datum van ontvangst van de aanvraag aan exemplaar van da biiachlkking
daarop aan de aanvrager heeft toegetonden.

2. Het bevoegd gezag kan deze termijn binnen een maandna de datum
v«n ontvangst van de aanvraag bij aan mat redi
een daarbij te bepalen termijn verlengen, indien de aanvraag aan i
wikkeld onderwerp betreft. Voordat het bevoogd gang aan zodanige beeNe-
smg neemt, stelt het de aanvrager In de gelegenheid daarover zijn mening
kenbaar te maken.

3. indien toapaaaing ia gegeven aan het tweede lid, dart het bsvoagd ga-
zag zijn be^uit onverwijld schriftelijk made aan da aanvrager an da betrok-
ken overheidsorganen.

4. Het vermeldt zijn beeluit in de kenniegevingen bedoeld in a r t * * 12,
tweede lid. onder a en c, en derde lid. Hat voegt aan emmpfaar vantijn ba-
sluit bij de overeenkomstig artikel 14 ter inzage te laggan stukken.

6. Indien een aanvraag ten aanzien waarvan toapeeelng la gagevan aan
het tweede lid, gecoördineerd met andere aanvragen behandeld wordt,
geldt de ingevolge dat lid bepaalde termijn tevens voor de beachifcfcing op
die andere aanvragen.

Artikel 44

1. Hat beroep wordt ingesteld bij One.
2. Hat beroep ken worden ingesteld door.
e. de aanvrager;
b. debetrcttceneovSeeurs;
c. degenen die overeenkomstig artikel 20,21,22, tweede lid, of 2t, eerste

lid, onder c, bezwaren hebben ingebracht;
d. (.ï^'*je endoiro belanghebbende die aantoont dat hij rodeH|korwije niet in

staat is geweest overeenkomstig artikel 20,21,22. tweede lid. of 21. aerate
lid, onder c, bezwaren in te brengen.

Artikel 4B

1. Het beroepschrift wordt ingediend voor het einde van de in artikel 32,
eerste lid, bedoelde termijn.

2. Indien overeenkomstig artikel 43 het geven van een beechikkJng wordt
geacht te zijn geweigerd, kan het daartegen gerichte beroepechrHt worden
ingediend totdat het bevoegd gezag de beschikking op de aanvraag alanog
aan de aanvrager hoeft toegezonden.

3. Wanneer het beroepschrift na afloop van de daarvoor geetelde termijn
is ingediend, blijft niet-ontvankelijkverkloring op grond daarvan achterwege,
indien de klager aantoont dat hij beroep heeft ingesteld zo spoedig aki dit re-
delijkerwijs verlengd kon worden.

Artikel 4 t

1. Een beschikking waarop deze paragraaf van toepassing is, wordt van
kracht met ingang van de day n« het einde ven de in artikel 32. eerste Hd. ba-
doelde termijn. Indien gedurende d!e termijn met toapaaaing van artikel M a
van da Wet op de Waad van State oen verzoek tot schorsing van da baaehlk-
klng dan wal tot het treffen van een voorlopige voorziening ia gadaan. wordt
de beschikking niet ven kracht voor&tt op dat verzoek ia baaHat.

CJ Micro-editie
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2. Indien het gebruik msken van da beschikking voordat op hal beroop la
beslist, wegens de dsaraan varbonden korten, dan wal wegens de daardoor
veroorzaakte wijziging in feitelijke omstandigheden die bij de beslissing op
het beroep een rol kunnen spelen, aanmerkelijke invloed kan habban op die
beslissing, wordt een verzoek om schorsing als badoeid in hat aerate lid in-
gewilligd. Indien in een zodanig geval een voorlopige voorziening ie ge-
vraagd, wordt een zodanige voorziening getroffen dat die invloed zich niet
kan voordoen-

• 2.

Artikel 47

Deze paragraaf ia van toapaaaing op het beroep tegen beschikkingen tan
aanzien waarvan hoofdstuk 4 van toapaaaing ie, indien zulks bij of krach-
tens de betreffende wet, genoemd in artikal 6, is bepaald.

Artikel 4 t

1. Met een beschikking als bedoeld in artikel 47 wordt een beechlfcklng
als badoeid in artikel 39. eerste lid, tweede volzin, geiijkgeafld.

2. Met een beechikking wordt een weigering om oen baachikking ta gewen
gelijkgeetetd. Hat bevoegd gezag wordt geacht het geven wan oonb-jochlk-
king te hebben geweigerd, wanneer het niet binnen vip maanden na els na*
turn waarop van het voornaman is kennisgegeven aan dagene tot wie da
beschikking zal zijn gericht, een exemplaar ven de boachlfcfclwg ea
heeft toegezonden.

1. Het beroep wordt ingesteld bij One.
2. Het beroep ken worden ingesteld door:
a. degene tot wie de beechikking is gericht;
b. in een geval als bedoeld in artikal 36. tweede Nd: dr verzoeker;
c. de betrokken adviseurs; _ _ ^ _ _ _ ^
d. andere betrokken ovoi heidsoi yai Mit. indien zij ovsffoonkometkj <

36 bezwaren hebben ingebracht;
e. indien de beechikking is voorafgegaan door de bekendmaking ven een

voornemen ter zake overeenkomstig artikel 37: degenen die overeenkom
stig artikel 38 bezwaren hebben ingebracht;

T. in een gevei ets oeooeto onoer e: enige enoere oetengnODoenoe OJO
aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest c*eroer.kometig artikel
38 bezwaren in te brengen.

Artikel M

1. Het beroepschrift wordt ingediend voor het einde van de in artikel 41
eerste lid, bedoelde termijn.

2. Artikel 45. tweede en derde lid, is van ovareenkometigs toepassing.

Artikel 51

1. Een beschikking wsarop deze paragraaf van toepassing is, wordt ven
kracht mat ingang van da dag na het einde van de in artitol 41, eerste Mtf, be-
doeld* termijn. Indien ten asnzien van de beschikking opgrond van artikel
58 een verzoek om geheimhouding is gedaan, wordt de beechikking - in af-
wijking van de vorige vol/in - ven krecht na een maand na de deg waarop de
beschikking ssn degene tot wie zij is gericht, is toegezonden. Artikel 46, eer-
ste lid, tweede volzin, en tweede lid. is ven overeenkomstige toepeaaing.
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2. In gavallan waarin hat onvarwijld van kracht wordan van da baactiaV
king naar hat oordaai van hat bevoegd gatag nuodtettalift ki, kan hat in da
baaehikking bapalan dat zij - In afwijking van hat aarata IM - terstond «an
kracht wordt. Ean zodanlga bapaling is mat radanan omkleed.

IS.

Deze paragraaf ia vsntoepeesing op rtet beroep teajenbeeoMMilfiejan ten
aanzien waarvan hoofdstuk 3 an hoofdatuk 4 niat van toapaaaing zijn, Indian
zulks bij of krachtans da batraffanda wat ganoamd in artikel f , ia I

Artikel M

Mat aan beachikking wordt aan waigi
galijkgastaid. Hat bavoagd gezag vsordt g«
king ta habban geweigevd,i
turn ven ontvangst van de aanvraag een exempli
op aan da aanvragar hetft toagazondan.

ArtlkalM

1. Hat baroap wordt ingaatald bij Ons.
2. Hat baroap kan wordan Ingaatald door

ArtlfcalM

1. Hat baroapachrift wedt Ingadiand binnan aan maand na da dag
op da baaehikking is varzondan.

2. Artikal 45, twaada an darda lid, is van ovaraankomatige V .passing.

ArtNtel 66

1. Ean baachikking waarop daza paragraaf van te spaaalng la. wordt van
kracht mat ingang van da dag na hat ainda van da in artikal 55, sersta lid, be-
doelda tarmijn. Artikal 46, aarsta lid, twaada volzin, an twaada Kd. te van
overaankomstiga toapassing.

2. Artikal 51, twaada lid, is van ovaraankomstiga toapassing.

HOOFDSTUK*. VERDERE•CFAUNOEN

Artikal 67

Na hat ainda van da tarmijn waarbinnan baroap kan wordan ingaatald la-
gen aan beschikking waarop hoofdstuk 3 of hoofdstuk 4 van toapaaaing ia,
wordt, zolang zij niat is tenietgegean, door hat bavoagd gang aan aan iadar
desgevraagd kosteloos inzage gegeven in an tagan bataNng van da baaien
een exemplaar verstrekt van da baachikking an voor zover mogelijk ̂ mn éê
stukkan dia in varband mat da totstandkoming daarvan ovaraenfcommg da-
ze waf ter inzage dienden ta wordan gelegd.

At « M M

1. Indien in een stuk ten aanzien waarvan daza wat da verplichting totopan-
baarmaking inhoudt, gegevens voorkomen of uit zodanig atufc gsgavans
kunnen wordtn afgeleid, waarvan da geheimhouding garaohtvaaralfd Is,
ton nat èevcagd g^ag op een daartoe stwÉkafwlschrrr^N|k<jarsea* van < t
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aanvragar toastaan dat data tan bahoava van da openbaarmaking aan,
nat bavoagd gwag goedgekeurde, twssds lefcet ovariegl. waarin dia ga#
vana nlat voorkoman, ondartshaidanlijk waaruit
galaid. Hat bavoagd gang maakt van
betrekking tot bodnjfagonoimon an _ _ _ _

2. Indian In aan stuk tan aanzien waarvan daaa wat da yaipHctHIng tot
openbaarmaking Inhoudt, gagavana voorkoman of uit zodanig aluk gap
vana kunnan wardan algalald, waarvan da galialmliaualiig gaèadan la to

la
bt
gagavana niat voorkoman. ondaraohaldanllfk waaruit sa nlat bunnen

3. In gavallan waarin hoofdstuk 4 toapaaaing vindt, wordt voor da
sing van dit artikal an van d j artlkalan M an 61 dagana lot wla aan beschik-
king zal zijn of ia gericht, als aanvragar aangamarfct an nat voomaman sat
wijziging als aanvraag.

Artikal W

1. In gavallan waarin toapassing la gagavan aan artikel f t , aarata Wd. vult
da aanvragar, Indian aan twaada takat naar hat oordeel van nat beweegsi gav
zag niat voldoanda gagavana tou verschaften voor een goada baoordallng
vsndaaanvraaq,hator>twa>pvandabaachlkldngo>daBaaohaaaTria>alaaluk-
kan binnan aan door nat bavoagd gaaag ta etsffon termijn aovaal mogaapk
aan mat andaro gagavana dia voor dia beoordeling bevorderlijk kunnan styn.

2. In gavallan waarin tospassing ia gagavan aan arMkal at, tweede Md, vult
unzo oeirowten miniaiar, inoian aan iwaooa ssaat naar zin soroaai mat vot*
doanda gagavana zou verschaffen voor een goada baoordallng van da t
vraag, hat ontwarp van da baachHddng of da basüilkMng, da i
mogalijk aan mat andara gagavana dia voor diabaoordaKngbovordarNjk
kunnan zijn.

3. Op da twaada takat stalt nat bavoagd gaas
blijkt dat dia takat diant tar varvanging van da oorapronfcaHi!
gagavana voorkoman, waarvan da gahatmhouding i
schaidanlijk geboden is. Indian hat 9ttH» of twaada lid toapaaaing haaft ga-
vonden, varmaldt da aantakaning tevens dat da stukken zijn aangevuld mat
gagevans als in die leden bedoeld.

Artikel tO

1. Op een verzoek tot geheimhouding baaliat het bavoagd gaaag binnan
aan maand na ontvangst. Da beslissing wordt aan da verzoeker an da ba»
trokken overheidaorganen meegedeeld.

2. Indien een verzoek tot geheimhouding in het kader van da toapaaaing
van hoofdstuk 3 is gadaan. schort het bevoegd gezag de verdere toapaoeing
van dat hoofdstuk op totdat, indien het vanoefc wordt toegestaan, dat
tekst is overgelegd en de stukken zijn aangevuld met de in artikal Bt. <
lid. bedoelde gegevena, dan wal, indien het verzoek geheel of i
wordt afgewezen, de beslissing op het verzoek onherroepelijk ie geworden.
Da krachtens artikel 12, eerate lid, 24, tweede lid. 31, twaada Nd. an 43, gel-
dende termijnen lopen niet zolang da behandeling ie opgsachert

3. Indien een verzoek tot geheimhouding tn het kader van da toepassing
van hoofdstuk 4 is gadaan, laat het bevoegd gezag da openbaarmaking van
haf stuk waarop het verzoek betrekking heeft, achterwege totdat. Indien hit
verzoek wordt toegestaan, de tweede takat ia overgelegd en de stukaan # 1
aangevuld met de in artikel 89, eerste lid, bedoelde gegevens, dan wal In-
dien het verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afajwaeen, 1
op het verzoek onherroepelijk ia geworden.
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Artikel f i

Hat bevoegd gezag iaat artikel 14, tweede lid, op venoefc van de aanvrager
dan wel op aanwijzing van Ome betrokken Minieter buiten toepeeeing met
betrekking tot voor het in werking treden ven den wet gegeven beeohifcttn-
gen. Indien daarin gegevens voorkomen of daaruit gegevens hunnen wor-
den afgeleid, waarvan de geheimhouding op de in artikel M bedoelde gron-
den gerechtvaardigd, onderscheidenlijk geboden ie.

Artikele?

In deie wet en de daarop berustende bepelingen worden ten eenden ven
personen of colleges met enig openbaar geteg bekleed, de hun eleaodenig
toevertrouwde belengen, en ten aanzien ven priveetrecnteHJke organisaties
de belangen met het oog waarop zij In het leven zijn geroepen, eie hun be-
langen beschouwd.

Artikels*

1. Onze Minister zendt - voor iwr het betreft het ambtsterrein ven ton of
meer Onzer andere Ministers, in overeenstemming met die Minister»-Mn-
nen drie jeer na het in werking treden ven deze wet en vervolgen» tefcene
om de vijf ja*ir. san de Staten-Qeneraal een verslag over de w i jn weerop tij
is toegepast.

2. Bij of krachtens algemene msstreget ven bestuur kunnen regelen wor-
den gesteld met betrekking tot de toepeeeing ven het eerste Hd. Den rege-
len kunnen voor daarbij aangewezen overheideorgenen de verplichting in-
houden jserlijks op de daarbij aengegeven wi jn de gegevens te ventijtfcen.
die voor de opstelling van het in het eerste Hd bedoelde verslag nodig zijn.

Artikel M

Indien in d e n wet geregelde onderwerpen in het beleng ven een goede
uitvoering van d e n wet neder» regeling behoeven, kan <
algemene maatregel vin bestuur.

Zie voof de behandeling in de Staten-Gene-
raal:
Kamerstukken I11976/77.14 311. 1977.
14 31VH77/7B, 14 311,1978/79,14 311
Hand. N 1»7t/79. blad; 2654-2605; 2676-26S6;
2694-2704; 2731-2755: 3S51-3889; 4168-4176.
4457
Kamerstukken 11976/79, 14 311 (93.93a. 93b)
Hand 11978/79. btadi 1004-1006

H00FMTUK7. S lOTKMUNGEN

Artikel tt

Deze wet ksn worden aangehaald als: Wet algemene bepelingen milieu-
hygiëne.

Artikel es

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepeten tijdstip.

Lasten en bevelen, dat den in het Staatsblad n l worden geplaatst en det
•II» ministeriële depertementen, eutoriteiten, r «ges en ambtenaren, wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurig» uitvoering «te hand zullen houden.

Gegeven ten Paleiz» Soastdijk, 13 juni 1979

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
L. Ginjaar

JuNene

Uitgegeven d» eenentwintigste euguetus 1t7t

De Minister ven Justitie,
J. de Ruiter
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