
29 879 Wijziging Wet geluidhinder (modernisering
instrumentarium geluidbeleid, eerste fase)

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE KROM EN SPIES
TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15
Ontvangen 9 juni 2005

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt na artikel 64 ingevoegd een afdeling
luidende:

AFDELING 3 OVERIGE VOORSCHRIFTEN

Artikel 65

Het bevoegd gezag kan bij de toepassing van artikel 8.8, derde lid, van
de Wet milieubeheer besluiten tot afwijking van de artikelen 40, 44 tot en
met 47, 50, 51, 53 tot en met 56, 59 tot en met 61, 63, tweede lid, of 64. De
artikelen 2, 4, eerste lid, onder c, en derde lid, 5 tot en met 8 en 11 tot en
met 19 van de Interimwet stad-en-milieubenadering zijn van overeenkom-
stige toepassing.

II

In artikel IV wordt in artikel 8.8, derde lid, onder a, «»of 64» vervangen
door: , 64 of 65.

Toelichting

Met deze aanpassing van de wet ontstaat de mogelijkheid om bij
akoestisch volle industrieterreinen die fysiek niet vol zijn toch over te
kunnen gaan tot vergunningverlening.
Via dit amendement wordt de stad-en-milieubenadering ook toepasbaar

gemaakt op vergunningverlening in het kader van hoofdstuk V (industrie-
lawaai) van de Wet geluidhinder, door de desbetreffende bepalingen van
de Interimwet stad-en-milieubenadering van overeenkomstige toepassing
te verklaren.
Het amendement sluit aan bij de systematiek van de Interimwet Stad-

en Milieubenadering. In de Memorie van Toelichting bij de Interimwet
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Stad- en Milieubenadering (pag. 9) is aangegeven, «dat een stap 3-besluit
ook wenselijk kan zijn teneinde meer ruimte te bieden voor bedrijvigheid
in relatie tot bestaande of nieuwe woningen, gericht op functiemenging.
Dat speelt bijvoorbeeld bij de herstructurering van wijken, waar het
toevoegen of uitbreiden van kleinschalige bedrijvigheid een bijdrage kan
leveren aan optimale leefomgevingskwaliteit. Voorts is het denkbaar dat
een stap 3-besluit wordt genomen bij de herstructurering van een
bedrijventerrein in het stedelijk gebied, met name in de situaties dat de
herstructurering betekent dat op delen van het bedrijventerrein meer een
menging van wonen en werken wordt nagestreefd. Derhalve wordt de
afwijkingsmogelijkheid ook geboden voor het vestigen of verplaatsen van
kleinschalige bedrijvigheid.» Dit amendement zorgt ervoor dat niet alleen
voor kleinschalige bedrijvigheid, maar ook voor bedrijven op gezoneerde
industrieterreinen de mogelijkheid bestaat om over te gaan tot
vergunningverlening, uiteraard onder de voorwaarden die de Interimwet
Staden Milieubenadering hieraan verbindt.

De Krom
Spies
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