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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 9 november 2020 

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit houdende wijziging van het 
Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de implementatie van 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2010 van de Commissie van 12 november 
2019 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 
Parlement en de Raad, van conclusies over de beste beschikbare 
technieken (BBT-conclusies) voor afvalverbranding (PbEU 2019, L 312) en 
het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de implementatie van 
Richtlijn (EU) 2020/367 van de Commissie van 4 maart 2020 tot wijziging 
van bijlage III bij Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de 
Raad wat de vaststelling van bepalingsmethoden voor de schadelijke 
effecten van omgevingslawaai betreft (PbEU 2020, L 67)1. Voor de inhoud 
van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2. 

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven 
voorhangprocedure van artikel 23.5, eerste lid, van de Omgevingswet en 
biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbe-
sluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal 
worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. 

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de 
Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat 
het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Ontvangen ter Griffie op 9 november 2020.

De voordracht voor de vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur is aan de 
Kamer overgelegd tot en met 7 december 
2020

De voordracht voor de vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur kan niet 
eerder worden gedaan dan op 8 december 
2020.
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