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Injlage Voorgel afw ijking bestaande wetgeving
Inartike12.4 van de Chw is (an.) vastgelegd dat bij algemene maatregel VaTI bestuur bij
wege van experiment kan worden a fgewe ken van hel bepaalde bij of krachtens:
de Elektrieiteitswet 19% voor mover dat geen gevolgen heeIt voor de

a.

opbrengst van de energiebelasting, bedoeld in de Wet belastingen op
milieugrondskig;
de Warmtewet;
de Waterwet, met uitamdering van hooldatuk 5, artikel 6 5, aanhef en
onder e, juneto paragraaf 2 van hoofdstuk 6;
d.

de Wet algemenebepalingen omgevingsreeht;

e.

de Wel ammoniak en veehoudetij;
de Wet bodembeschermingi
de Wet geluidhinder;

h.

de Wet geurbinder en veehouderij;
de Wet inzake deluchlverorareiniging;
el

de Wet milieubeheer met uitamdering van
k.
t.

de Wet ruimtelijke ardening;
de Woningwet.

fier kan ultsluilend lcepassing aan worden gegeven indien het experiment bijdraagt
aan innovalleve onlwikkelingen en voldoende ammemelijk is dat nitvoering ervan
bijdnagt aan het bestrijden van de wonomische erisis en aan de deurzaamheid.De
motivering hiervan is opgenomen in de aanvraag en bijlage I.
Bij de algemenemaatregel van bestuur, bedoeld in hel eerste fid, wordt (o.a.) bepaald
welke aIwijking oT alwijkingen van de genoemde wet of wetten is of zijn toegestaan.
Deze no lie bevat de voorgestelde af wijkingen voor onderhavige aanvraag en de
regefing n die daarvo,ar in de plaats gewenst zijn. llet betreft afwijkingen van de
wetten met bijbehorende anwb's eau minislerime regelingengenoemd onder de Wel
ruimtelijke ordening (wro).
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