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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet hou-
dende wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1969, 
536). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 6 april 1977 Juliana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de Wet ver-

ontreiniging oppervlaktewateren te wijzigen, teneinde daarin te voorzien in 
de mogelijkheid dat bij de vaststelling van heffingen en bijdragen als be-
doeld in artikel 17 van die wet mede in aanmerking kan worden genomen de 
wijze waarop de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke 
stoffen plaats vindt; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 18, eerste lid, wordt de punt aan het slot vervangen door een 
komma, waarna wordt toegevoegd: zomede de wijze waarop dit geschiedt. 
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1. In artikel 19 word t , met ve rnummer ing van het tweede, het derde en 
het vierde lid tot respectieveli jk derde, vierde en vi j fde l id , ingevoegd een 
tweede l id, dat lu idt : 

2. De in het eerste lid onder a bedoelde gemiddelde belasting per etmaal 
van oppervlaktewater word t berekend door de belast ing van het oppervlak-
tewater met zuurstofb indende stoffen over het heff ingsjaar te delen door 
365. Op de aldus berekende gemiddelde belasting kan voor de vaststel l ing 
van de maatstaf in verband met de wijze van lozen, voor zover deze op het 
verontre in igend effect van de lozing van invloed is, een correctie worden 
toegepast volgens bij a lgemene maatregel van bestuur te stellen regelen. 

2. In het tot v i j fde ve rnummerde lid word t in plaats van «tweede en derde 
lid» gelezen derde en vierde l id. 

ARTIKEL II 

Artikel I v indt voor het eerst toepassing over het kalenderjaar 1977. 

ARTIKEL III 

Deze wet treedt in werk ing op de tweede dag na de datum van uitgif te van 
het Staatsblad, waar in zij word t geplaatst. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeriële depar tementen, autor i te i ten, colleges, en ambtenaren wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven, 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne, 
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