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VOORLOPIG VERSLAG van de vaste Commissies voor Ver-
keer en Waterstaat en Volksgezondheid omtrent het ontwerp 
van wet houdende regelen omtrent de verontreiniging van 
oppervlaktewateren. 

Bij de overweging van dit wetsontwerp in de voor alle leden 
der Kamer toegankelijke vergadering der beide commissies 
bleek het volgende. 

Algemeen 

Inleiding 
Enige leden der Kamer vingen hun beschouwingen aan met 

te verklaren dat de vertragingen welke zich bij de behandeling 
van dit wetsontwerp hebben voorgedaan, spijtig zijn te achten, 
ook al zijn er duidelijke gronden voor aan te geven, zoals de 
Minister van Verkeer en Waterstaat tijdens de openbare behan-
deling van het ontwerp in de Tweede Kamer heeft gedaan 
(Handelingen dezer zitting, blz. 2437, rechterkolom). Hoewel 
thans van de zijde van de Regering spoed is toegezegd, zullen 
de bij dit ontwerp voorgestelde regeling, zo deze tot wet wordt 
verheven, en de uitvoeringsmaatregelen, eerst in 1970 in wer-
king treden, resp. worden uitgevaardigd. Het water zal derhalve, 
aldus deze leden, tot op dat tijdstip, in ieder geval nationaal — 
en waarschijnlijk ook internationaal — de weinig gecontroleerde 
ontvanger blijven zowel van huisvuil als van industnevuil. Ook 
in internationaal verband en met name in E.E.G.-verband is 
nl. op het stuk van het tegengaan van de waterverontreiniging 
grote spoed geboden. Hierbij valt vooral te denken, zo ver-
volgden zij, aan het inzamelen en onschadelijk maken van 
afgewerkte aardol ieprodukten en aan de afvoer van de afval-
produkten van de kalimijnen in de Elzas. De tijd voor de 
bestudering van de hier aan de orde zijnde problemen kan 
nu wel geacht worden gepasseerd te zijn. Nodig zijn thans 
exacte bepalingen, waarvan de naleving afdwingbaar is. Indien 
de lange en moeizame weg welke de bij dit ontwerp voorgestelde 
regeling is gegaan en. naar mag worden aangenomen, nog zal 
moeten gaan, zal worden gevolgd door een langzaam verdergaan 
op de ingeslagen weg in internationaal verband, moet dit een 
weinig gelukkige situatie worden geacht. De ons land omrin-
gende hoger gelegen gebieden in Duitsland, Frankrijk en België 
zullen dan immers vooralsnog kunnen voortgaan met door hun 
vuillozing de beheersing van de kwaliteit van het water in de 
lager gelegen delta, Nederland, steeds verder in het ongerede te 
brengen. Daaraan doet niet af de omstandigheid, dat de Duitse 
Bondsrepubliek, zoals de Minister van Verkeer en Waterstaat 
heeft gememoreerd (Handelingen-Tweede Kamer dezer zitting, 
blz. 2438, linkerkolom) reeds niet onaanzienlijke kosten heeft 
gemaakt ten behoeve van de bestrijding van de waterveront-
reiniging. Naar het oordeel van deze leden is niet alleen bij 
brand en bij dijkdoorbraak, doch ook bij ,,vuildoorbraak" meer 
spoed bij de bestrijding noodzakelijk dan gemeenlijk met vrien-
deiijke internationale onderhandelingen bereikt wordt. 
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Vele leden der Kamer stemde het tot voldoening, dat uit-
eindelijk het wetsontwerp betreffende de zuivering van het 
afvalwater in een zodanig stadium was gekomen, dat regeling 
van deze materie ook in ons land in zicht komt. 

In het bijzonder ook verheugden zij zich over deze ontwik-
keling, omdat sinds begin mei van dit jaar in Straatsburg de 
12 punten van „Het Handvest voor het Water" zijn afgekondigd, 
waarbij in punt 5 speciaal vastligt: 

„Wanneer het water na gebruik terugvloeit in het natuurlijke 
milieu, moet het van zodanige kwaliteit zijn, dat verder gebruik 
ten algemene nutte mogelijk blijkt.". Een regel, die vooral voor 
ons land van uitzonderlijk belang is. gezien het feit, dat de uit-
mondingen van drie grote stroomgebieden in ons land liggen en 
deze derhalve het afvalwater van de bovenstrooms gelegen 
landstreken ontvangen. 

De noodzaak te komen tot regeling der onderwerpelijke 
materie klemt te meer, naar het oordeel van deze leden, nu 
steeds weer uit allerlei studies de belangrijke plaats blijkt, die 
het oppervlaktewater moet gaan innemen in de watervoorzie-
ning. Hieruit volgt h.i. duidelijk, dat de afvalwaterzuivering een 
onderdeel vormt van de watervoorziening in haar geheel en 
derhalve niet los gezien kan worden van de problemen van de 
volksgezondheid en van de industrialisatie. 

De structuur van de voorgestelde wettelijke regeling 

De laatstelijk aan het woord zijnde leden, die hun waardering 
uitspraken voor de uitvoerige en gedetailleerde voorlichting 
omtrent dit wetsontwerp in de memorie van toelichting en de 
memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, waardoor op 
vele punten het inzicht in deze ingewikkelde materie was ver-
helderd, konden met de strekking en de hoofdbeginselen van 
het ontwerp instemmen. 

Intussen was het voor hen wel de vraag of, voor wat de toe-
komst betreft - en wel op wat langere termijn gezien — het 
geheel van nroblemen van de watervoorziening met zijn ver-
schillende evengenoemde aspecten bestuurlijk niet veel cen-
traler moet worden bezien dan bij de conceptie van het onder-
havige ontwerp is geschied. Zal met name de gekozen bestuur-
lijke vorm, waarbij elf provinciale besturen reglementen vast-
stellen, wel tot voldoende eenheid en uniformiteit leiden? 

Het is geenszins zeker dat bij een sterk gedelegeerd beheer, 
zoals in de huidige bestuurlijke vorm ligt besloten, aan de 
normen, in de zes punten op blz. 9, linkerkolom, van de me-
morie van toelichting gedefinieerd, kan worden voldaan. Het 
organisatieschema op blz. 4 van stuk nr. 9 heeft, zo merkten 
zij op, in dit opzicht geenszins overtuigd. 

Eik van deze punten laat binnen zekere grenzen een diver-
siteit van opvattingen toe. die, zowel in de te nemen maat-
regelen als in de financiële lasten, tot noga! uiteenlopende 
regelingen kunnen leiden, zoals >:ich dit nu bijv. reeds demon-
streert in de ongelijke subsidiëring van de verschillende zuive-
rinyschappen. 

Bovendien doet zich de vraag voor of industrieel afvalwater 
niet in meerdere categorieën moet worden ingedeeld op grond 
van de diversiteit van dit afvalwater, zoals door drs. H. I. W. 
Klcyn wordt uiteengezet in zijn beschouwing over industrieel 
afvalwater. 

Dat een meer centraal beleid op het terrein van de beoorde-
ling van afvalwater gewenst is, blijkt ook uit de publikatie van 
het R.I.Z.A. „Onderzoek naar het verontreinigend vermogen 
van huishoudelijk afvalwater". Een centraal bestrijdingsplan 
(zie punt 11, blz. 5 van stuk nr. 9) zou, naar het inzicht van 
deze leden, ook door een centraal orgaan tot stand moeten 
komen en niet langs de weg die hier is uitgestippeld, nl. door 
samenvoeging van elf deelprogramma's. Als regel zullen deze 
laatste bij delegatie weer een samenvoeging vormen van nog 
verdergaande deelprogramma's. 

Het gaat tenslotte toch vooral om de samenstelling van 
het water in de grote watercollectors, Rijn, Maas en in mindere 
mate de Schelde. Dientengevo'ge is het de beheerder van deze 

collectors die moet vaststellen welke samenstelling van de lozin-
gen hij kan toelaten om de kwaliteit van het water op het 
gewenste peil te houden. 

Van primair belang is hierbij - waar het grensoverschrijdende 
rivieren betreft - de verontreinigingsgraad van het rivierwater 
bij binnenkomst in ons land. 

In dit verband wilden de leden, hier aan het woord, in het 
bijzonder de aandacht vestigen op enkele feiten. 

In de eerste plaats wezen zij, voor wat de Rijn betreft, op de 
duidelijk bewezen invloed van de lozingen van de Franse kali-
mijnen op de kwaliteit van het Rijnwater, nu gedurende de re-
cente stakingen het keukenzoutgehalte zo aanmerkelijk is ge-
daald (vgl. Informatiebulletin van de V.E.W.I.N., nr. 14, juli 
1968). 

In de tweede plaats brachten zij het probleem van het water 
van de Maas ter sprake. 

Van de oeverstaten die aan deze rivier water onttrekken of er 
afvalwater op lozen, hangt het voor een groot deel af hoe de 
samenstelling van het Maaswater in ons land zal zijn. Dit klemt 
te meer, omdat het bij lage afvoeren om kwantitatieve redenen 
niet mogelijk is water uit de Maas te winnen (zie „De toe-
komstige drinkwatervoorziening van Nederland", mr. G. W. 
Putto Machevo-Congres 1965). 

De grote vissterfte in de Maas bij lage waterstand enige jaren 
geleden, in het gedeelte vanaf Roermond stroomopwaarts, toon-
de een duidelijk gebrek aan in de samenstelling van het Maas-
water. 

Kan de Regering mededelen in hoeverre het warme zuur-
stofarme koelwater van de Maascentrale hierop van invloed kan 
zijn geweest en of het bij uitbreiding van de centrale nog wel 
verantwoord is zonder beluchting dit water op de Maas te 
lozen in tijden van lage afvoeren? 

Bestaat er enig inzicht, zo vroegen deze leden verder, in 
de invloed die de Belgische en Duitse waterwinningen en water-
lozingen op de samenstelling van het Maaswater hebben? Zij 
verwezen in dit verband naar de publikatie van F. Edeline 
en G. Lambert (Cebedeau nr. 224): Détermination du pou-
voir auto-épurateur de la Meuse liégeoise", waarin gesteld 
wordt, dat de punten, waar de kwaliteit van het Maas-
water bijzonder slecht is geworden als gevolg van de lozing 
van de stad Luik, buiten de Belgische grens liggen: „Ces points 
sont rejetés hors de Belgique, si on considère que la Meuse par-
court 7 km/jour". 

Ook dringt zich de vraag op, of reeds een inzicht verkregen 
is in de hoeveelheid water die aan de Maas onttrokken moet 
worden ingevolge de bepalingen van het Rijn-Schelde-verdrag 
en of de minimumafvoer van de Maas ingevolge het Tractaat 
van 1865 en de uitspraak van het permanente Hof van Inter-
nationale Justitie ter zake hierbij onaangetast blijft. 

Daar al deze factoren hun invloed zullen doen gelden, zal in 
de toekomst aan een gecentraliseerd beheer of althans een groot 
centraal medezeggenschap niet te ontkomen zijn. 

Dezelfde leden vroegen zich vervolgens af, of het, nu de 
noodzaak van de aanleg van spaarbekkens langs de Maas zich 
steeds duidelijker manifesteert, niet gewenst en noodzakelijk is 
deze aangelegenheid meer centraal te doen bezien met het oog 
op regeling van de kwaliteit, de kwantiteit en het gebruik van 
het in spaarbekkens geaccumuleerde water. 

Kunnen de bewindslieden mededelen in hoeverre er met 
België overeenkomsten bestaan over de lozing van afvalwater in 
grensoverschrijdende zijbeken van de Maas op de linkeroever? 

Nu voorshands in de voorgestelde wettelijke regeling verre-
gaande de decentralisatie van de taak tot oppervlakte-water-
zuivering wordt aanvaard, waren deze leden van mening dat 
breed opgezette overleg- en adviescommissies zeer noodzakelijk 
zullen zijn. De vraag is echter of in het gekozen systeem aan 
de grote urgentie van de zuivering, zoals zij tot uitdrukking 
komt in de bij de memorie van antwoord gevoegde grafiek, 
wel voldoende recht wordt gedaan. 

Sommige leden verzochten de Regering in dit verband uiteen 
te zetten waarop zij haar opvatting baseert dat het systeem 
van het wetsontwerp, n.1. het toekennen van een taak aan de 
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provinciale besturen, een doeltreffende bestrijding van de 
waterverontreiniging verzekert. 

De in de vorige alinea aan het woord zijnde leden vroegen 
voorts - dit met het oog op de afbakening der taken - welke 
invloed de beheerder van zuiveringstechnische werken zal 
hebben op rioleringsplannen. 

Kwantitatief en kwalitatief beheer ten aanzien van de 
oppervlaktewateren 

Enige leden herinnerden eraan dat indertijd, na de waters-
nood van 1953, de structuur van de waterschappen in veel 
gevallen was gewijzigd en wel in dier voege, dat door de 
samenvoeging van vele kleine waterschappen tot een groter 
geheel de zorg voor de buitenwater- en de binnenwaterkerendc 
dijken aan grotere en daardoor technisch beter geoutilleerde 
waterschappen kon worden toevertrouwd. 

De aan het woord zijnde leden waren van mening, dat het 
te zijner tijd - wanneer dit ontwerp tot wet zal zijn verheven -
mogelijk zal zijn de waterschappen, met respectering van hun 
souvereinitcit in de zin als bedoeld door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer (Handelingen 
dezer zitting, biz. 2439, linkerkolom), capabel te maken tot 
het vervullen niet alleen van de kwantiteitstaak, doch ook 
voor de kwaliteitsbeheersing. Deze leden waren derhalve van 
gevoelen, dat het van belang is - hetgeen door de Regering 
kan worden bevorderd - dat straks wanneer de regeling, nu 
in discussie, in werking is getreden, waterschappen welke naar 
het oordeel van de provincie niet volledig in staat zijn tot de 
kwantiteits- én kwaliteitsbeheersing, worden samengevoegd of 
gecentraliseerd, dan wel tot modernisering van het apparaat 
worden genoopt, een en ander naar analogie van hetgeen te 
dezen na de ramp van 1953 is geschied. Daardoor zal men 
kunnen bereiken, dat de waterschappen in de toekomst ten 
aanzien van de waterbeheersing, kwantitatief en kwalitatief, 
zelfstandig handelend zullen kunnen optreden. De leden, hier 
aan het woord, meenden, dat men dit niet aan de provincies 
zal mogen overlaten, maar dat ook het Rijk zijn invloed ter 
zake zal moeten laten gelden. 

Sommige leden vroegen of de Regering van oordeel is, dat 
voor het kwalitatieve beheer andere criteria t.a.v. grootte, 
samenwerking enz. der beheerders gelden dan voor het kwan-
titatieve beheer. 

Voorts merkten deze 'eden op, dat de waterbeheerder, niet 
belast met de kwaliteitszorg, de gevolgen draagt van een on-
juiste planning en een onjuist beheer van zuiveringstechnische 
werken en wel zonder enig recht op verhaal. Zij vroegen, of 
de Regering een dergelijke opzet bevorderlijk acht voor een 
effectieve bestrijding der waterverontreiniging. 

De kwaliteit van het water en de volksgezondheid 
Enige leden merkten op, dat belangrijke aspecten van de 

materie waarop het onderhavige wetsontwerp betrekking heeft, 
zijn de hygiëne en de volksgezondheid. Zij gevoelden de 
behoefte, nu deze aspecten bij de uitvoerige behandeling van 
het ontwerp in de Tweede Kamer relatief weinig aandacht 
hadden gehad, ter zake nog enige vragen te stellen. 

Zo zouden deze leden gaarne vernemen, of er gegevens be-
schikbaar zijn over de invloed van de samenstelling van het 
drinkwater op het ontstaan van hartinfarcten, waarover de 
directeur van de Nederlandse Hartstichting op 8 juli jl. voor 
de Radio Volksuniversiteit heeft gesproken. 

Voorts vroegen zij, of voor zover de Regering bekend is, te 
constateren valt, dat er vooral in Rotterdam, maar ook elders, 
vanwege de slechte kwaliteit van het drinkwater, zich meer dan 
vroeger afwijkingen in de spijsverteringsorganen van mensen en 
speciaal van baby's voordoen, afwijkingen welke zijn veroor-
zaakt niet alleen door afvalstoffen, maar ook door chemische 
verontreinigingen. Deze leden waren de mening toegedaan, dat 
men al te gemakkelijk aanneemt, dat 's mensen organisme 
niet schadelijk wordt beïnvloed door omstandigheden welke 

leiden tot vissterfte, tot het kwijnen van de flora, en tot achter-
uitgang van de gezondheidstoestand van het vee. Indien de 
Regering in haar antwoord op het hier aan de orde gestelde 
vraagstuk nader zou willen ingaan, zou dit zeer op prijs 
gesteld worden. 

In dit verband meenden dezelfde leden nog de vraag te 
mogen stellen, wanneer de indiening mag worden verwacht 
van een wetsontwerp inzake de luchtverontreiniging. Zij herin-
nerden eraan, dat aan de overzijde van het Binnenhof bij de be-
handeling van het onderhavige wetsontwerp was gezegd, dat 
de indiening van eerderbedoeld ontwerp spoedig zou volgen 
(Handelingen dezer zitting, blz. 2442, linkerkolom). 

De leden, hier aan het woord, memoreerden vervolgens 
dat er een vaste commissie voor de waterverontreiniging 
zal komen en dat, naar het oordeel van de Regering, de positie 
van de regionale inspecteurs van de Volksgezondheid op het 
terrein van de milieu-hygiëne, alsmede de taak die hun bij de 
voorgestelde wet zal worden gegeven, doet verwachten dat 
de volksgezondheidsbelangen bij de uitvoering van de wet op 
een juiste en adequate manier tot hun recht zullen komen 
(Hande.'ingen-Twccdc Kamer dezer zitting, b'z. 2443, rechter-
kolom). Hieromtrent bestond evenwel bij deze leden twijfel. 
Het grote gevaar voor de zuiverheid van het water is immers 
gelegen in de Jozing van afvalstoffen van de grote industrieën 
en degenen die zich hieraan bezondigen vallen eerst op 
wanneer de door hen veroorzaakte verontreiniging leidt tot 
ziekte en sterfte van vissen en planten. Valt te verwachten, 
dat het nieuwe apparaat dat aan de uitvoering van de voorge-
stelde wettelijke regeling gestalte zal moeten geven, voldoende 
uitgebreid zal zijn om niet alleen achteraf, repressief, met 
strafmaatregelen e.d. op te treden, maar ook preventief te 
werken, nl. door het uitoefenen van periodieke controles ten-
einde tijdig toenemend gevaar voor de volksgezondheid door 
nalatigheid van industriële zijde te ontdekken? 

Dezelfde leden brachten ook de verontreiniging van de 
oppervlaktewateren ten gevolge van bespuiting van gewassen 
met insecticiden ter sprake en wel naar aanleiding van hetgeen 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid bij 
de behandeling van dit ontwerp in de Tweede Kamer heeft 
gezegd over de resultaten van een onderzoek ter zake, ingesteld 
in de IJsselmeerpolders (Handelingen dezer zitting, blz. 2443, 
linkerkolom). De bewindsman verklaarde bij die gelegenheid 
dat de concentraties die in het oppervlaktewater terecht komen 
bijzonder kiein zijn. 

De leden, hier aan het woord, vroegen zich af, of door deze 
uitspraak over het hier aan de orde zijnde probleem in zijn 
algemeenheid niet een te optimistisch beeld wordt gegeven. 
In Oostelijk Flevoland, waarover de Staatssecretaris sprak, is 
immers het land verdeeld in grote kavels, hetgeen op het stuk 
der bespuiting tot een feitelijk geheel andere situatie leidt dan 
in de geconcentreerde land- en tuinbouwgebieden met kleine 
kavels, brede afwateringen, periodieke bespuitingen en boven-
dien een niet geringe afvoer van overvloedig toegediende kunst-
meststoffen. 

Vele andere leden verzochten de Regering mede te delen 
welke ervaringen sedert 1 april jl. zijn opgedaan met detergen-
ten (vgl. Handelingen-Tweede Kamer dezer zitting, blz. 2443, 
linkerkolom). Is de Regering van oordeel dat voorshands wette-
lijke maatregelen tegen het gebruik van harde detergenten 
achterwege kunnen blijven? 

Van het huidige watergebruik, voor de drinkwatervoorzie-
ning en voor de industrie, wordt, aldus enige leden, 20 pet. uit 
grondwater verkregen. Dit percentage zal onveranderd blijven, 
naar wordt aangenomen, ook wanneer over 30 jaren het water-
verbruik zal zijn gestegen tot 4 mld. m3 per jaar. Valt nu 
reeds te constateren, zo vroegen deze leden, dat de kwaliteit 
van het grondwater is achteruit gegaan door de toegenomen 
onrustige beïnvloeding van de grond, ook op steeds grotere 
diepte, door het slaan van damwanden, het leggen van buizen 
en leidingen, het construeren van metro's en door het opber-
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gen in de bodem van zowel vaste als vloeibare afvalstoffen? 
Wat valt er in de toekomst te verwachten voor de kwaliteit 
van het grondwater van het ongetwijfeld steeds intensiever 
wordende ingrijpen door kunstwerken en anderszins in de 
bodem? 

Kan de Regering niet toezeggen de indiening van een ont-
werp rrondwaterwet te zullen bespoedigen? Het kwam 
deze leden voor, dat do in de Tweede Kamer te dezen ge-
!Kiemde mogelijke data, t.w. einde 1969 of begin 1970 (Hande-
lingen dezer zitting, blz. 2448. rechterkolom) aan de urgentie 
der zaak geen recht doen wedervaren. 

Dezelfde leden wilden niet nalaten er in dit verband nog hun 
genoegdoening over uit te spreken, dat thans een subgroep 
van de commissie voor fytofarmacie een omvangrijk onderzoek 
instelt naar de invloed van het gebruik van insecticiden op de 
kwaliteit van het grondwater. Zij vroegen, of reeds kan wor-
den medegedeeld, wanneer de resultaten van dit onderzoek 
bekend gemaakt zullen worden. 

De kosten 

Sommige leden stelden de vraag of de Regering niet ver-
wacht dat door de passieve en actieve zuivering op te dragen 
aan verschillende organen, deze organen elk een zekerheids-
marge zullen nemen bij de uitoefening van hun beleid en dat 
daardoor de kosten onnodig zullen worden verhoogd? 

Vele andere ieden zouden gaarne vernemen hoe de Rege-
ring zich voorstelt in de beginperiode va.i de uitvoering van 
de wet uit de fondsen de subsidies te verstrekken voor de aan-
leg van waterzuiveringsinstallaties, nl. wanneer de subsidie-
aanvragen hoog zullen zijn en de fondsen nog niet gevormd 
zijn. 

Deze leden zouden voorts gaarne enig inzicht verkrijgen in 
de kosten welke gemoeid zullen zijn met de zgn. derde trap 
der waterzuivering, nl. die volgend op de mechanische en de 
biologische zuivering. Zij verzochten de Regering hierop in 
haar antwoord op dit verslag nader in te gaan. 

Vele leden verklaarden, dat het h.i. mede met het oog op 
de kosten van de waterzuivering en daaruit voortvloeiende hef-
fingen van belang is een duidelijk inzicht te verkrijgen in de 
eisen, welke naar het oordeel van de Regering zullen moeten 
worden gesteld met betrekking tot de bestrijding van de water-
verontreiniging, met name welke zuiveringsmethoden zullen 
moeten worden aangewend om een zodanige graad van zuive-
ring te bereiken, dat het oppervlaktewater zal voldoen aan de 
- in dit verslag reeds gememoriseerde - op blz. 9 van de 
memorie van toelichting tot het wetsontwerp gestelde norm, 
dat dit water: 

Ie. grondstof moet kunnen zijn voor drinkwater zonder 
onaangename smaak, dat tegen redelijke prijs kan worden ge-
distribueerd; 

2e. als zodanig voor verschillende industriële doeleinden 
bruikbaar moet zijn; 

3e. geschikt moet zijn om daaruit op economisch verant-
woorde wijze industriewat;r te bereiden, waaraan eisen worden 
gesteld, die minder ver gaan dan hetgeen van leidingwater 
wordt verlang!; 

4e. in het algemeen ook voor landbouwdoeleinden vol-
doende zuiver moet zijn o.m. om als drinkwater voor het vee 
te dienen en om te worden gebruikt als begietingswater in de 
tuinbouwbedrijven; 

5e. zodanig van aanzien en samenstelling moet zijn dat de 
recreatie op het water zonder gevaar voor de volksgezondheid 
mogelijk is en 

6e. een behoorlijke visstand moet mogelijk maken. 
De vraag rijst of de kosten van zuivering om deze kwaliteit 

van het oppervlaktewater te bereiken niet exceptioneel h>K>g 
zullen zijn en of in verband daarmede de heffingen de draag-
kracht van de contribuabelen niet zullen te boven gaan. 

In het kader van deze vraag is het ook van betekenis te 
vernemen of de Regering zich voorstelt de beoogde graad van 
zuivering totaliter en in een korte tijdsperiode te verwezen-

lijken dan wel er naar streeft om deze graad van zuivering in 
etappes en dus in een langere tijdsperiode tot stand te brengen. 

De laatstelijk het woord voerende leden achtten het voorts 
noodzakelijk een globaal beeld te krijgen van de wijze en van 
de gevolgen (o.a. financiële aspecten) van de „inpassing" van 
bestaande door gemeentebesturen en waterschappen getroffen 
voorzieningen (zuiveringsinstallaties e.d.) in het stelsel van de 
toekomstige wet. Wil de Regering deze formele en financiële 
structuur in grote lijnen schetsen? 

Ook zouden deze leden gaarne vernemen welk percentage 
Rijk en provincie tot dusverre in de investeringskosten van de 
bestaande installaties hebben bijgedragen. Uit in de pers gepu-
bliceerde cijfers menen zij te moeten afleiden dat ook in vrijwel 
gelijke gevallen de bijdragen verschillend liggen (bij zuivering 
Worm, Geul, Geleen- en Molenbekken, alsmede Dommel en 
Aa). 

Dezelfde leden brachten de omstandigheid ter sprake dat 
veel verontreinigd water uit België via rivieren en waterlopen 
naar Nederland stroomt en hier lozing vindt. Zij achtten het 
niet redelijk en billijk om de in het Nederlandse grensgebied 
aanwezige lagere publiekrechtelijke lichamen te belasten met de 
kosten van de voor de zuivering van het uit het buitenland 
komende verontreinigd water te treffen voorzieningen, temeer 
niet omdat de aanvankelijk na de afscheiding van België in 
1838 voor België bestaande verplichting inzake het betalen van 
de kosten van het diep- en schoonhouden van de grensover-
schrijdende rivieren en waterlopen op Nederlands gebied door 
de Staat der Nederlanden van de Belgische Staat is over-
genomen. 

Kan de Regering de opvatting aanvaarden, dat de beheerder 
van een oppervlaktewater, die voorzieningen moet treffen voor 
de zuivering van uit het buitenland komend verontreinigd 
water, de kosten van deze voorziening moet kunnen verhalen 
op het Rijk? 

In hoeverre en op grondslag van welke bepaling (en) van 
de voorgestelde regeling zal dit mogelijk zijn? 

Heffingen en bijdragen 

Sommige leden merkten op, dat voor de rijksrivieren geen 
verband wordt gelegd tussen investeringen en heffing. Indien 
deze beleidslijn in de provincies wordt doorgetrokken, kan h.i. 
de enige conclusie zijn het creëren van een provinciaal vereve-
ningsfonds waaruit de investeringen en verdere kosten voor de 
zuiveringstechnische werken zullen worden vergoed. Is er in 
die opzet nog plaats voor een regionale aanpak? 

De leden, hier aan het woord, zouden voorts gaarne ver-
nemen, welk verschil de Regering verwacht in de aanslag van 
enerzijds de bedrijven die lozen op rijkswateren, en anderzijds 
de bedrijven die lozen op wateren in beheer bij anderen. 

Meent de Regering niet dat door het verschil in lasten 
voor bedrijven die lozen op rijkswateren en bedrijven die lozen 
op wateren in beheer bij anderen, deze laatste bedrijven zul-
len wachten met het nemen van maatregelen totdat een verkla-
ring van ongenoegzaamheid wordt afgegeven en de investe-
ringen dan ten laste van het Rijk zullen komen? 

Vele andere leden verzochten de Regering uiteen te zetten 
welke de ratio is van het belasten van het effluent van zuive-
ringsinstallaties (vgl. memorie van toelichting, blz. 10, sub 3, 
tweede alinea). 

Vele leden brachten de brief van de Unie van Waterschaps-
bonden aan de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van 
26 augustus jl., nr. 2916, ter sprake, van welke brief de Unie 
afschriften aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, aan de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan 
de Minister van Justitie heeft doen toekomen. De aan het woord 
zijnde leden verzochten de Regering in haar antwoord op dit 
verslag haar standpunt uiteen te zetten over de in genoemde 
brief gedane suggestie tot wijziging bij novelle van artikel 17 
van het ontwerp. 

Verscheidene leden richtten het verzoek tot de Regering ook 
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haar mening te geven over de brief van het Hoogheemraad-
schap van Rijnland dd. 26 augustus jl., nr. 9455, aan de vaste 
Commissie voor Verkeer en Waterstaat, waarvan eveneens af-
schriften gezonden zijn aan de evengenoemde drie bewinds-
lieden. 

Vele andere leden vestigden er nog met nadruk de aandacht 
op, dat ook huns inziens de perceptiekosten van de heffingen ex 
artikel 17, lid 1, in het systeem van de voorgestelde regeling 
waarbij de gebruiker wordt belast en niet de eigenaar van 
afvalwater gevende percelen, wel bijzonder hoog worden en 
dat de waterschappen een grote extra administratieve taak te 
verwerken zullen krijgen, wanneer zij een gebruikersadmini-
stratie zullen moeten gaan bijhouden. 

Enige leden, die het in de vorige alinea gestelde onder-
schreven, verklaarden zich voorstanders - dus in tegenstelling 
tot de Unie van Waterschapsbonden - van een regeling, 
waarbij de mogelijkheid wordt geopend voor de met een heffing 
belaste eigenaar om tot doorberekening aan de gebruiker over 
te gaan, een en ander in de zin van het ingetrokken amendement 
van het lid der Tweede Kamer de heer Van Rossum (stuk 
nr. 44). Deze leden herinnerden eraan, dat de Minister van 
Verkeer en Waterstaat tegenover dit amendement een welwil-
lende houding had aangenomen; zij zouden daarom gaarne zien, 
dat de Regering in haar antwoord nog uitvoerig op deze aan-
gelegenheid inging. 

Sommige leden stelden hier de vraag of de Regering van 
oordeel is, dat lastenheffing kan worden toegestaan aan or-
ganen die geen rechtstreekse vertegenwoordiging hebben van 
de belastingplichtigen. 

Enige leden merkten verder op, dat het volgens de tekst 
van het onderhavige ontwerp het zuiverende waterschap toe-
gestaan is de gemeenten aan te slaan voor het vuile water dat 
via de riolering ter zuivering wordt aangeboden. De ervaring 
heeft evenwel geleerd, aldus deze leden, dat gemeenten, wan-
neer zij van de zuiveringstaak zijn ontheven, ook van haar taak 
m.b.t. de heffingen bevrijd wensen te worden. 

Men dient hierbij in het oog te houden, zo vervolgden de-
zelfde leden, dat het heffen van watervervuilingslasten van 
bedrijven niet goed mogelijk is, wanneer men niet over che-
mische deskundigen e.d. beschikt, die de vervuilingsgraad kun-
nen beoordelen. Om alleen voor het heffen van lasten labora-
toriumpersoneel in dienst te nemen, is voor de gemeenten 
uiteraard weinig aantrekkelijk. De aan het woord zijnde leden 
achtten het dan ook logischer en efficiënter, indien het heffen 
van de bijdragen van bedrijven chemisch-technisch wordt ver-
zorgd door het waterschap, dat reeds over de nodige deskun-
digen beschikt in verband met zijn zorg voor de kwaliteit van 
het water. 

Van de zijde van de Regering is gesteld, aldus de aan het 
woord zijnde leden, dat de betrokken waterschappen de des-
betreffende gemeenten als directe lozers van afvalwater via 
riolen zouden kunnen aanslaan uitsluitend voor de op die 
riolen aangesloten woningen en dat daarnaast de waterschap-
pen zelf rechtstreeks zouden kunnen heffen van de overige 
op de riolen aangesloten vervuilers, dus op de bedrijven. De 
gemeenten zouden dan via de eigen heffingen alleen het coI-
lectief voor de woningen aan het waterschap verschuldigde 
op de gebruikers kunnen verhalen, in combinatie met andere 
aan de gebruikers op te leggen gemeentelijke lasten. De tekst 
van het ontwerp en de daarop door de Regering gegeven toe-
lichting duiden er niet direct op, zo meenden deze leden, dat 
de mogelijkheid van een dergelijke gesplitste waterschapsheffing 
in het ontwerp is vervat. 

Afgezien van de bezwaren welke in het algemeen gelden 
tegen het doen heffen van lasten ten behoeve van een andere 
overheid, zou een gesplitst heffingssysteem, als evenbedoeld. 
slechts een gebrekkige en weinig bevredigende oplossing bieden. 
Immers, allerwegen en dus ook in de stedelijke agglomeraties 
komen groepen buizen en ook incidentele buizen van verspreide 
woningen voor, waardoor rechtstreeks op openbaar water wordt 
geloosd. Van deze woningen zou het waterschap dan wel weer 
zelf de heffingen moeten verzorgen en uiteraard de daarvoor 

vereiste gebruikersadministratie bijhouden. Een en ander zou 
er toe leiden, dat sommige woninggebruikers een aanslag krij-
gen van de gemeente, andere van het waterschap, hetgeen 
slechts verwarring kan wekken. Is de Regering bereid op deze 
materie nader in te gaan? 

Sommige leden, waarbij zich de in de vorige alinea aan het 
woord zijnde leden aansloten, stelden de vraag, of de Regering 
van oordeel is, dat de tekst van het tweede lid van artikel 17 
de mogelijkheid insluit, dat bij de huishoudelijke vervuilers de 
inning van de aanslag geschiedt door de gemeenten en bij de 
industriële vervuilers door de beheerder van de zuiverings-
technische werken. 

Vele leden merkten op, dat de heffingen door kosten-
verhoging van de produktie een niet geringe invloed zullen 
kunnen uitoefenen op de industriële ontwikkeling en daarmede 
op de werkgelegenheid; dit geldt zeer in het bijzonder voor de 
marginale bedrijven. Hoe oordeelt de Regering over deze ver-
lioging van bedrijfslasten in het licht van de nationale en inter-
nationale concurrentie? Deelt de Regering de zienswijze, dat de 
bedoelde heffingen de industriële vestigingsfactoren ongunstig 
zuilen kunnen beïnvloeden? 

Vele andere leden vroegen voorts, of, naar het oordeel der 
Regering, niet ook als neveneffect van de voorgestelde wettc-
lijke regeling een ingrijpen in de onderlinge economische ver-
houdingen der industrie valt te vrezen. 

De leden, vóór de laatstbedoelden aan het woord, stelden de 
vraag, of de Regering de opvatting deelt, dat bepaalde gevestig-
de industrieën, die veel water verbruiken en afvoeren, dat meer 
of minder verontreinigd is, door de heffingen zwaar kunnen 
worden getroffen en in hun voortbestaan kunnen worden be-
dreigd? 

Deze vraag betreft in het bijzonder de leerindustrie, de rayon-
industrie en de wasserij-industrie. 

Langs welke wegen en met welke middelen denkt de Rege-
ring voor deze industrieën een verlichting van lasten te be-
vorderen c.q. te bewerkstelligen? 

Dezelfde leden zouden in dit verband verder nog gaarne ver-
nemen hoeveel per inwoner-equivalent in de gebieden van de 
met de zuivering van afvalwater belaste waterschappen en van 
de reeds bestaande zuiveringsschappen thans moet worden 
betaald door de afvalwaterlozers. behorende tot de drie ge-
noemde industrieën. 

Artikelen 

Artikel 1, lid 3. Vele andere leden vroegen zich af, of de hier 
gebezigde redactie wel juist is en zo niet, of daarvan t.z.t. 
geen moeilijkheden zijn te vrezen bij de uitvoering van de wet. 
In dit lid toch wordt tweemaal gesteld, dat iets ..zonder vergun-
ning verboden is". Taalkundig betekent dit, dat voor het verbod 
geen vergunning is vereist, terwijl bedoeld zal zijn dat voor 
belanghebbenden het verbod door een vergunnig wordt opge-
heven. De in dit lid gebezigde redactie wijkt af van die, ge-
bruikt in de leden 1 en 4 van artikel 1, waar, naar de mening 
van deze leden, op juiste wijze is gesteld dat iets „verboden 
(is) zonder vergunning". 

Artikel 1, lid 4. Vele leden hadden met belangstelling ken-
nis genomen van de uitvoerige beschouwing over de proble-
men, verbonden aan de lozing van afvalwater in zee, en van 
het voornemen om de leemten, die te dezen opzichte in de 
voorgestelde wet bestaan, aan te vullen. 

Deze leden zouden het op prijs stellen te vernemen in hoe-
verre bij lozingen in zee door nabuurlanden de strandwateren 
beïnvloed kunnen worden. 

Artikel 2. Vele leden merkten op, dat om een verklaring 
van ongenoegzaamheid te kunnen uitreiken, het noodzakelijk 
zal zijn dat bepaalde, meer omschreven, minimum-etsen wor-
den vastgesteld. Welk orgaan zal deze eisen onstellen? Zullen 
deze eisen van tevoren gepubliceerd worden, opdat de lozers 
weten waar zij zich aan te houden hebben? 
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Arttkel 3. lid 2. Sommige leden stelden de vraag, of het 
taatsrechtelijk aanvaardbaar is dat het college van Gedepu-

teerde Staten, als toezichthoudend orgaan op de gemeenten 
en waterschappen, beleidsbeslissingen neemt die zowel de ge-
meenten als de waterschappen in hun beleid beperken. 

Artikel 9, lid 3. Dezelfde leden vroegen hoe hier de term 
.redelijkerwijs" moet worden verstaan indien, bijvoorbeeld om 
redenen van niet verder toelaatbare vcroü'reiniging van het 
oppervlaktewater, een vergunning moet worden gewijzigd of 
ingetrokken. 

Artikel 19. Dezelfde leden merkten i.v.m. het bepaalde in 
het eerste lid, sub a. van dit are kei het volgende op. 

Bij vaststelling van de heffingen in den lande is het gewenst 
/.o mogelijk van dezelfde maatstaf uit te gaan. De waterschap-
pen, belast met de actieve zuiveringstaak, hebben daartoe een 
gemeenschappelijk systeem uitgewerkt. Zal t.a.v. de heffingen 
ten behoeve vaa het Rijk van dezelfde gedachte worden uit-
gegaan? Zo neen, bestaat dan niet het gevaar dat in de prak-
tijk financieel ge-iien ontoelaatbare verschillen in de heffingen 
zuilen ontstaan? 

Artikel 21, lid 2. Dezelfde leden vroegen, welke wettelijke 
bepalingen van kracht zullen zijn indien een zuiveringsschap 
belast is met de uitvoering van de voorgestelde wettelijke 
regeling. 

Artikel 23, lid 3. De laatstelijk aan het woord zijnde leden 
stelden ten slotte de vraag, of in de zin: „In de kosten van 
maatregelen tot het tegengaan en het voorkomen van veront-
reiniging van oppervlaktewateren ten laste van anderen dan 

het Rijk kar., zo daartoe termen bestaan, een bijdrage uit 
's-Rijks kas worden verleend" de woorden „zo daartoe termen 
bestaan" in financiële zin moeien worden opgevat. Zo dit in-
derdaad het geval is, dan dienen deze bijdragen op basis van 
exploitatiekosten te worden verleend (tot nu toe zijn alleen 
bijdragen in ue investering verleend). Welke maatstaven zullen 
daarbij worden gehanteerd? 

Vastgesteld 13 september Ï96S. 
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