
29 877 Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet
openbaarheid van bestuur en de Archiefwet
1995 ten behoeve van de implementatie van
richtlijn nr. 2003/4/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 28 januari 2003
inzake de toegang van het publiek tot
milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn
90/313/EEG van de Raad (PbEU L 41) en van
richtlijn nr. 2003/35/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot
voorziening in inspraak van het publiek in de
opstelling van bepaalde plannen en
programma’s betreffende het milieu en, met
betrekking tot inspraak van het publiek en
toegang tot de rechter, tot wijziging van de
Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad
(PbEU L 156) (Implementatiewet EG-richtlijnen
eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus)

29 711 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren
(verduidelijking in verband met de EG-richtlijn
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding
van verontreiniging; vergunning op
hoofdzaken/vergunning op maat)

Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2005

Ter uitvoering van artikel 21.6, vierde en zesde lid, in samenhang met
artikel 1:8 van de Algemene wet bestuursrecht bied ik u hierbij het
bovenvermelde ontwerpbesluit aan1.

Het besluit strekt tot het verder implementeren van de richtlijn (EG) nr.
96/61 van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257),
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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en van de richtlijn nr. 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de
opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu
en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter,
tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EG en 96/61/EG (PbEU L 156). De
verdere implementatie van de eerstgenoemde richtlijn wordt in hoofdzaak
geregeld in wetsvoorstel 29 711 dat onlangs door Uw Kamer is aanvaard
en nu bij de Eerste Kamer aanhangig is. In de implementatie van de
laatstgenoemde richtlijn wordt in hoofdzaak voorzien bij wetsvoorstel
29 877, dat nu bij Uw Kamer aanhangig is.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
P. L. B. A. van Geel
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