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14 963 Wijziging van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wij-
ziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Leen, 8 maart 1978 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 aan te passen met name met het oog op de 
uitvoering van de op 3 december 1976 te Bonn tot stand gekomen Overeen-
komsten, met bijlagen, inzake onderscheidenlijk de bescherming van de Rijn 
tegen chemische verontreiniging en de bescherming van de Rijn tegen ver-
ontreiniging door chloriden (Trb. 1977, nrs. 32 en 33), en de uitvoering van 
de Richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen welke betrek-
king hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater, in het bijzonder Richt-
lijn 76/464 EEG van 4 mei 1976, betreffende verontreiniging veroorzaakt 
door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Ge-
meenschap worden geloosd (Pb. Nr. L 129/23), alsook Richtlijn 75/440/EEG 
van 16 juni 1975, betreffende de vereiste kwaliteitvan oppervlaktewater be-
stemd voorde productie van drinkwater in de Lid-Staten (Pb. Nr. L 194/34) 
en Richtlijn 76/160/EEG van 8 december 1975, betreffende de kwaliteit van 
het zwemwater (Pb. Nr. L31/1); 

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: 

S-V+W 
S-VG + M 
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