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14963 Wijziging van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 

Nr.3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

1. Algemeen 

1 Zie voor de toelichting op deze en eerderge-
noemde overeenkomst de respectieve memo-
ries van toelichting op de wetsontwerpen tot 
goedkeuring (Zitting 1976-1977 - 14 663, nrs. 1 
t/m 7). 
2 Richtlijn 75/440/EEG van 16 juni 1975. betref-
fende de vereiste kwaliteit van oppervlaktewa-
ter, bestemd voor de produktie van drinkwater 
in de lid-staten (Pb Nr. L 194/34, en Richtlijn 
76/160/EEG van 8 december 1975, betreffende 
de kwaliteitvan het zwemwater (Pb Nr. L 31/1); 
met de uitvoering van beide richtlijnen moet 
binnen twee jaren een aanvang zijn gemaakt. 

Zoals reeds eerder is medegedeeld - laatstelijk in de memorie van toelich-
ting bij de begroting van het Departement van Verkeer en Waterstaat voor 
het dienstjaar 1977 - ligt een herziening van de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren in het voornemen. Daartoe wordt in het licht van de praktijker-
varing opgedaan met de uitvoering van deze wet, die bijna zeven jaar in wer-
king is, onderzocht welke wijzigingen of aanvullingen daarin gewenst zijn. 

Inmiddels hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die het drin-
gend noodzakelijk maken om op korte termijn, bepaalde aanvullingen in de 
wet aan te brengen. 

In de eerste plaats moet worden gewezen op de op 3 december 1976 te 
Bonn tot stand gekomen Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn 
tegen chemische verontreiniging, met bijlagen (Trb. 1977, 32), hierna te noe-
men de overeenkomst. De overeenkomst heeft betrekking op de verontreini-
ging van de oppervlaktewateren van het stroomgebied van de Rijn - dus 
met inbegrip van zijtakken - , zodat hieronder in ons land ook oppervlaktewa-
teren vallen waarvan het kwaliteitsbeheer niet bij het Rijk berust. 

In de tweede plaats zal uitvoering moeten worden gegeven aan EG-richtlij-
nen voor zover deze rechtstreeks betrekking hebben op het voorkomen en 
tegengaan van waterverontreiniging. Het betreft hier met name de op 7 mei 
1976 van kracht geworden EG-richtlijn 76/464/EEG van 4 mei 1976 betref-
fende verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen, die in 
het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (Pb Nr. L 
129/23). Deze algemene richtlijn, waarvan de tekst nagenoeg gelijkluidend is 
aan die van de overeenkomst, wordt hierna aangeduid als de Richtlijn. 

De overeenkomst en de richtlijn bevatten verschillende voorschriften voor 
de uitvoering waarvan de Wet verontreiniging oppervlaktewateren thans 
onvoldoende basis biedt. Met het oog daarop is het nodig deze wet op een 
aantal punten aan te passen. 

De beoogde wetsaanpassing is voorts van belang voor de uitvoering van 
de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging 
door chloriden1, met bijlagen, (Trb. 1977, 33), alsmede voor die van andere 
EG-richtlijnen, zoals de reeds vastgestelde richtlijnen betreffende resp. de 
kwaliteit van oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproduktie en de 
kwaliteit van het zwemwater2. 
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!n de overeenkomst en de r ichtl i jn word t onderscheid gemaakt tussen de 
stoffen van de zg. zwarte en de grijze lijst. Dit zijn respectieveli jk de zeer ge-
vaarli jke stoffen, welke een verontre in ig ing veroorzaken die moet worden 
beëindigd, en andere stof fen, waarvan de lozing ter bereiking van een goede 
waterkwal i te i t moet wo rden beperkt. 

In verband met de overeenkomst en de richtl i jn zijn voorzieningen nodig 
met betrekking tot de vo lgende onderwerpen: 

a. de invoering van «grenswaarden», welke voor alle oppervlaktewateren 
de l imiet aangeven van hetgeen met betrekking tot de aanwezigheid van 
met name zwarte-l i jststoffen in lozingen van afvalstoffen maximaal toelaat-
baar is, en welke bij het opstel len van vergunningsvoorschr i f ten in acht 
moeten worden genomen ; 

b. de invoering van een stelsel van waterkwal i te i tsplannen welke de 
hoofdl i jnen van het te voeren waterkwal i tei tsbeheer aangeven, ter verwe-
zenli jking van de in die plannen aangegeven waterkwal i te i tsdoelste l l ingen, 
en de invoering van de mogel i jkheid om bij a lgemene maatregel van be-
stuur nadere regelen te stellen ten aanzien van die plannen. Deze weg is ge-
kozen om te kunnen komen tot een geprogrammeerde verminder ing van lo-
zingen van met name gr i jze- l i jststoffen; 

c. de invoering van voorschr i f ten met betrekking tot de inventarisatie van 
lozingen van bepaalde stoffen en met betrekking tot de met ing van de kwali-
teit van oppervlaktewateren. 

Zoals bekend is in de Wet verontre in ig ing oppervlaktewateren neergelegd 
en gedecentral iseerd stelsel van waterkwal i tei tsbeheer. Dit betekent dat ook 
andere overheden dan het Rijk die bij de ui tvoer ing van de wet zijn betrok-
ken gehouden zullen moeten zijn gevolg te geven aan hetgeen in internati-
onaal verband is overeengekomen en aan hetgeen in het kader van de uit-
voer ing van de overeenkomsten en de EG-richtl i jnen nader zal worden over-
eengekomen dan we l vastgesteld. Aangezien hiervoor de tussenkomst van 
de wetgever noodzakelijk is geeft het wetsontwerp ook te dier zake de nodi-
ge voorzieningen. 

2. Emissievoorschriften en grenswaarden 

Zowel de overeenkomst (artikel 1, eerste l id, onder a, als de richtl i jn (arti-
kel 2) gaan ervan uit dat de verontre in ig ing door zwarte-l i jststoffen geleide-
lijk moet worden beëindigd. Daartoe word t zowel in de overeenkomst (arti-
kel 3) als in de richtl i jn (artikel 3) bepaald dat voor elk van die stoffen in de lo-
z ingsvergunning «emissienormen» moeten worden vastgesteld. Deze mo-
gen de door respectievelijk de verdragslui tende part i jen en de Raad van de 
Europese Gemeenschappen voor deze stoffen vastgestelde grenswaarden 
niet overschri jden. Voor bestaande lozingen worden hierbi j termi jnen be-
paald, waarbinnen de lozers aan de vastgestelde grenswaarden moeten vol -
doen. De lozingsvergunningen zelf ten slotte mogen slechts voor beperkte 
duur worden ver leend, en kunnen worden ver lengd met inachtneming van 
de eventuele wi jz ig ingen van de grenswaarden. 

Het voorgaande heeft op de volgende wijze zijn neerslag gevonden in het 
wetsontwerp. Voorgesteld word t een nieuwe bepaling (artikel 1a) waar in de 
inhoud van het begrip grenswaarde en de wijze van vaststel l ing daarvan 
wordt omschreven. 

De vaststel l ing van de grenswaarden in de zin van artikel 1 a, welke in 
hoofdzaak zal geschieden op basis van gi f t igheid, persistentie en accumula-
tie in levende organismen, maakt het mogel i jk te komen tot een geleideli jke 
verminder ing van de lozing van aangewezen stoffen. De wet voorziet thans 
slechts (artikel 1, derde lid) in de mogel i jkheid van een absoluut verbod; een 
dergeli jk ver strekkend voorschr i f t is echter in de meeste geval len niet te re-
aliseren. 

Rekening houdend met de technische middelen die voor de gehele of 
gedeelteli jke terughouding van de lozing van de bij a lgemene maatregel van 
bestuur aangewezen stoffen beschikbaar zi jn, zullen de grenswaarden 
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scherper worden gesteld. Het bepaalde in artikel 1a zal ook aldus toepassing 
kunnen vinden dat voor één bepaalde stof onderscheidene grenswaarden 
worden gesteld al naar gelang het produktieproces waarbij deze stoffen vrij-
komen. 

Aan de vaststelling van een grenswaarde wordt tweeërlei gevolg verbon-
den. In de eerste plaats wordt de vergunningverlenende autoriteit de ver-
plichting opgelegd om ten aanzien van de lozing van aangewezen stoffen in 
de vergunningvoorschriften tenminste de voor die stoffen geldende grens-
waarden in acht te nemen. Door een aanvulling op artikel 1, vijfde lid, is nier-
in voorzien. In de lozingsvergunningen zullen de grenswaarden hun neer-
slag vinden in de in de vergunning op te nemen emissievoorschriften, terwijl 
tevens voorschriften kunnen worden gesteld ten aanzien van de ter voldoe-
ning aan de grenswaarden te treffen technische voorzieningen. 

Het tweede aan de vaststelling van de grenswaarde verbonden gevolg is 
neergelegd in een nieuwe bepaling (artikel 1 b) waarin het verbod is opgeno-
men om bij de lozing van afvalstoffen waarvoor grenswaarden gelden, die 
grenswaarden te overschrijden. Aan een dergelijk verbod bestaat behoefte 
om te verzekeren dat de vastgestelde grenswaarde ook zal gelden voor die 
vergunninghouders, te wier aanzien nog geen aanpassing van de vergun-
ningvoorschriften aan de grenswaarde heeft plaatsgevonden, alsmede voor 
degenen, die niet in het bezit zijn van een door de Wet verontreiniging op-
pervlaktewateren vereiste schriftelijke vergunning. 

Voor die gevallen waarin voor het brengen van een aangewezen stof in 
oppervlaktewateren een vergunning van kracht is zal, bij het invoeren van 
een grenswaarde, en bij het verscherpen van een reeds ingevoerde grens-
waarde, het verbod om de grenswaarde te overschrijden ingaan na verloop 
van de termijn die daartoe ingevolge artikel 1a, tweede lid, moet worden 
vastgesteld. 

Aldus is, doordat grenswaarden van rechtswege effect verkrijgen, verze-
kerd dat het bestaan van vergunningen niet aan de invoering van die grens-
waarden in de weg staat. Het van rechtswege effect krijgen van grenswaar-
den, ook met betrekking tot lozingen die krachtens een bestaande vergun-
ning plaatsvinden, zoals dat is voorzien in artikel 1a, tweede lid, juncto arti-
kel 1 b, laat uiteraard onverlet de noodzaak om bij invoering van een grens-
waarde of bij verscherping van een grenswaarde de bestaande vergunnin-
gen te herzien. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van de reeds ingevolge 
het stelsel van de wet bestaande mogelijkheid steeds tot wijziging of intrek-
king van een vergunning over te gaan, wanneer de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. 

Volledigheidshalve moet aan het voorgaande worden toegevoegd dat de 
vaststelling van grenswaarden niet meer dan één der factoren is die bepa-
lend zijn voor het te voeren vergunningenbeleid. Dat beleid is erop gericht 
om gefaseerd de waterverontreiniging zo ver mogelijk terug te dringen, 
waarbij met name de verontreiniging door zwarte-lijststoffen in elk geval 
moet worden beëindigd. De grenswaarde houdt dan ook, zolang de eindfase 
nog niet is bereikt, een minimum verplichting in. Zodra technische middelen 
voorde gehele of gedeeltelijke terughouding van schadelijke lozingen - e n 
in het bijzonder ook die van de bij algemene maatregel van bestuur aange-
wezen stoffen - beschikbaar zijn, zullen zij in het vergunningenbeleid moe-
ten worden verdisconteerd, ook wanneer de vaststelling van een tot toepas-
sing van maatregelen verplichtende grenswaarde niet of nog niet heeft 
plaatsgevonden. 

Voor zover het bestaande lozingen betreft zal dat geschieden door zo 
spoedig mogelijke gebruikmaking van de zojuist genoemde bevoegdheid 
om tot wijziging of intrekking van een vergunning over te gaan, waarbij de 
vergunninghouder uiteraard een beroep kan doen op de hem door de wet 
geboden rechtswaarborgen. Van deze bevoegdheid tot wijziging of intrek-
king zal vervolgens, ten einde de uiteindelijke gewenste waterkwaliteit gefa-
seerd te bereiken, zo nodig bij herhaling gebruik worden gemaakt. In het al-
gemeen wordt aan deze weg de voorkeur gegeven boven het verbinden van 
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een bepaalde termi jn aan een vergunning. In bepaalde gevallen zal wel ertoe 
kunnen worden overgegaan een vergunning aan een bepaalde t i jdsduur te 
binden. Hierbij valt te denken aan situaties waar in op het t i jdst ip van de ver-
lening van de vergunning verantwoord kan worden dat een uitspraak over 
de daaraan te verb inden duur word t gedaan, bij voorbeeld wanneer reeds 
vaststaat dat door het gereedkomen van een nieuwe installatie, of het be-
schikbaar komen van een andere wijze van verwi jder ing van de afvalstoffen, 
de vergunning terstond tot een te voren vast te stellen periode behoort te 
worden beperkt. 

Art ikel 1 a laat vaststel l ing van een grenswaarde toe zowel ter vo ldoening 
aan de in internationaal verband vastgestelde verpl icht ingen als uit overwe-
gingen van nationaal beleid. In het eerste geval zal voor de bepaling van een 
grenswaarde niet de weg behoeven te worden gevolgd van vaststel l ing bij 
a lgemene maatregel van bestuur, doch zal kunnen worden volstaan met een 
ministerieel besluit. In dit verband zij er op gewezen dat de aanleiding tot de 
voorgestelde wetswi jz ig ing wel iswaar pr imair is gelegen in de bedoelde in-
ternat ionale verpl icht ingen doch dat de wetswi jz ig ing uiteraard niet tot ge-
volg mag hebben dat de mogel i jkheid tot het stellen van voorschri f ten op dit 
terrein geheel afhankeli jk zou worden van bes lu i tvorming op internationaal 
niveau en dat nationale ontwikkel ingen zouden worden geblokkeerd. Van 
belang is in dit verband ook artikel 10 van de r icht l i jn, dat uitdrukkeli jk be-
paalt dat de lid-staten er individueel toe kunnen overgaan strengere grens-
waarden te stellen dan waartoe door de Raad van Ministers is besloten. Met 
toepassing van artikel 1 a kunnen voor bepaalde stoffen dan ook strengere 
dan de internationaal overeengekomen grenswaarden worden vastgesteld, 
indien het te voeren mi l ieuhygiënisch beleid dat noodzakelijk zou doen zijn. 

Het voorgaande is tevens aanleiding om wi jz ig ing aan te brengen in het 
overgangsregime van artikel 31 . Op grond van het derde lid van deze bepa-
l ing kunnen lozingen, welke ten t i jde van het inwerkingtreden van de wet 
reeds plaatsvonden, zonder schrifteli jke vergunning op dezelfde voet wor-
den voortgezet (zg. f ict ieve vergunning) . Voor lozingen van de zwarte-en van 
de gri jze-l i jststoffen kan dit stelsel zeker niet ongewi jz igd worden gehand-
haafd, nu zowel de overeenkomst als de r ichtl i jn die lozingen afhankeli jk 
stellen van een schrifteli jke vergunning waaraan emissievoorschri f ten zijn 
verbonden. Overigens zij opgemerkt , dat sinds het inwerkingtreden van de 
wet vele lozingen waarop artikel 3 1 , derde lid van toepassing is, zijn vastge-
legd in een schrifteli jke vergunning. Ten aanzien van lozingen op ri jkswate-
ren is dit zelfs voor het grootste deel het geval. Thans word t voorgesteld aan 
artikel 31 een vierde lid toe te voegen op grond waarvan, ter definit ieve 
beëindiging van het stelsel van f ict ieve vergunningen, aan de houders daar-
van een vergunningpl icht word t opgelegd voor zover het de bij a lgemene 
maatregel van bestuur aan te wi jzen stoffen betreft. Op deze wijze geven wi j 
tevens ui tvoer ing aan de op 28 oktober 1976 door de Tweede Kamer aange-
nomen mot ie van de heren Imkamp en Koningh (zitting 1976-1977 - 14 100 
XII, nr. 24). 

3. Indirecte lozingen 

De overeenkomst en de richtl i jn gaan er vanuit , dat de vergunning voor 
zwarte l i jst-stoffen ook lozingen van die stoffen op r ioler ingen zal kunnen be-
treffen. De wet bevat thans in artikel 1, tweede l id, een bepaling waardoor 
voor lozingen met een werk dat op een ander werk is aangesloten, geen ver-
gunning is vereist, mits de door de beheerder van dat werk gestelde voor-
schriften worden nageleefd. Deze ui tzondering geldt niet alleen voor lozin-
gen op r ioler ingen maar tevens voor die op zuiveringsinstal laties. In ver-
band met de overeenkomst en de r ichtl i jn wo rd t in het wetsontwerp door 
een aanvul l ing op artikel 1, tweede l id, de mogel i jkheid geopend bij algeme-
ne maatregel van bestuur te bepalen dat de daarin omschreven uitzondering 
niet geldt voor lozingen waarbi j bepaalde stoffen (of bepaalde stoffen ge-
loosd vanuit bepaalde inr icht ingen), in oppervlaktewateren worden ge-
bracht. Met name valt hier te denken aan zwarte-l i jststoffen. 
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De aanwijzing in bovenbedoelde zin van stoffen brengt derhalve mede, 
dat voor de betreffende indirecte lozing in haar geheel, dat wil zeggen zowel 
voor zover zij aangewezen stoffen bevat als voor het overige (niet-aangewe-
zen stoffen), één vergunning is vereist, en wel een vergunning als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid van de wet als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de wet. 
Voor de bevoegdheid tot verlening van deze vergunning zal hetzelfde gelden 
als wanneer het een vergunning voor een directe lozing betreft, en wel dat 
deze wordt verleend door het gezag dat ingevolge artikel 3, dan wel met toe-
passing van artikel 6, eerste lid, met het kwaliteitsbeheer is belast. Op één 
punt echter wordt hiervan afgeweken door de bepaling van het aan artikel 3 
toe te voegen derde lid. Dit betreft het geval dat het gaat om een indirecte lo-
zing op een zuiveringsinstallatie in beheer bij een openbaar lichaam, dat zelf 
met waterkwaliteitsbeheer is belast. Een dergelijk lichaam beschikt over de 
nodige technische kennis en outillage. In dat geval is het doelmatig dat de 
voor de lozing vereiste vergunning wordt verleend door dat openbaar li-
chaam, dat immers de verantwoording draagt voor het te lozen effluent. 
Hierbij kan zich de situatie voordoen dat het openbaar lichaam, dat de zui-
veringsinstallatie in beheer heeft, wel met kwaliteitszorg van oppervlaktewa-
teren is belast maar niet met die van het ontvangende oppervlaktewater; dit 
doet zich met name voor bij lozingen vanuit zuiveringsinstallaties op rijks-
wateren. Uiteraard zal in dat geval tussen beide beheerders overleg moeten 
worden gepleegd. Aldus is ook in het aan artikel 3 toegevoegde derde lid, 
bepaald. Voor indirecte lozingen als bovenbedoeld die vóór de inwerkingtre-
ding reeds plaatsvinden is in het ontwerp in een overgangsregeling voorzien 
(artikel 31a). 

Voor de hier bedoelde indirecte lozingen zal de voorgestelde wijziging ook 
medebrengen dat het overigens omtrent vergunningen in de wet bepaalde 
(o.a. beroep, schadevergoeding) van toepassing is. 

4. Waterkwaliteitsplannen en indicatief meerjarenprogramma 

De overeenkomst (artikel 6) en de richtlijn (artikel 7) schrijven voor, dat 
met betrekking tot de vermindering van de verontreiniging van oppervlakte-
wateren door grijze lijst-stoffen programma's worden vastgesteld. Deze pro-
gramma's moeten onder meer kwaliteitsdoelstellingen bevatten voor de wa-
teren, waarop zij betrekking hebben. Ten aanzien van het programma voor 
de Rijn vindt voorafgaand overleg plaats binnen de Internationale Commis-
sie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging. Op grond van de 
richtlijn kunnen bovendien omtrent de in de programma's op te nemen kwa-
liteitsdoelstellingen richtlijnen worden gegeven door de Raad van de Euro-
pese Gemeenschappen. Zodanige richtlijnen zijn thans reeds vervat in de in 
de aanvang van deze memorie genoemde EG-richtlijnen betreffende de 
kwaliteitseisen waaraan oppervlaktewater moet voldoen dat bestemd is 
voor onttrekking ten behoeve van de drinkwaterproductie of voor het ge-
bruik als zwemwater. 

Bij de verlening van vergunningen voor lozingen van «grijze lijst-stoffen» 
moet bij de vaststelling van de emissievoorschriften rekening worden ge-
houden met de kwaliteitsdoelstellingen in de programma's. 

Het bovenstaande geeft aanleiding tot de vraag of en in hoeverre aan de 
internationale verplichting tot vaststelling van een dergelijk programma kan 
worden voldaan in het kader van de vaststelling en herziening van het in arti-
kel 33 van de wet bedoelde indicatief meerjarenprogramma. 

Te dien aanzien valt erop te wijzen, dat bedoeld indicatief meerjarenpro-
gramma zich ernaar zijn aard toe beperkt de algemene lijnen aan te geven 
voor het nationale waterkwaliteitsbeleid. Hoewel het in de praktijk als refe-
rentiekader blijkt te fungeren - ook voor andere kwaliteitsbeheerders dan 
het Rijk —, zijn de kwaliteitsbeheerders thans niet verplicht hierop hun beleid 
af te stemmen. Het door overeenkomst en richtlijn voorgeschreven pro-
gramma daarentegen dient te zijn gericht op het bereiken van bepaalde kwa-
liteitsdoelstellingen, binnen bepaalde termijnen. De waterkwaliteitsbeheer-
ders zullen hun beleid op het bereiken van die doelstellingen moeten af-
stemmen. 

Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14 963, nrs. 1-3 11 



Wij zijn dan ook van oordeel dat, naast een mede op internationale ver-
plichtingen afgestemd indicatief meerjarenprogramma (artikel 10a), dat zal 
dienen als een gegeven algemeen toetsingskader voor de hierna te noemen 
programma's, tevens zal moeten worden voorzien in de totstandkoming van 
operationele programma's waarin voor de onderscheidene oppervlaktewa-
teren naar gelang van hun functie de specifieke kwaliteitsdoelstellingen voor 
de onderscheidene oppervlaktewateren, alsmede het ter bereiking hiervan 
te voeren beleid worden vastgelegd (artikel 10b en 10c). Deze programma's 
zullen ingevolge overeenkomst en richtlijn primair gericht moeten zijn op de 
vermindering van de lozing van grijze lijst-stoffen, doch zullen tevens een 
bestanddeel moeten vormen van het totale kwaliteitsbeheer. Mede in het 
licht van het gedecentraliseerde stelsel van het waterkwaliteitsbeheer in de 
wet is het gewenst dat thans wordt voorzien in een regeling, waarbij voor al-
le oppervlaktewateren de totstandkoming van dergelijke programma's, die 
moeten worden neergelegd in waterkwaliteitsplannen, wordt verzekerd. 

Voor de niet onder beheer van het Rijk vallende oppervlaktewateren wordt 
in het ontwerp (artikel 10c) de vaststelling van de kwaliteitsplannen in han-
den gelegd van provinciale staten. Hieraan ligt mede ten grondslag de over-
weging, dat, ook al is in een aantal provincies op grond van artikel 6, eerste 
lid, van de wet het waterkwaliteitsbeheer bij provinciale verordening aan 
waterschappen toegekend, niettemin de beslissingsbevoegdheid omtrent 
de hoofdlijnen van het beleid moet worden geconcentreerd op provinciaal 
niveau, aangezien de behartiging van de aspecten van het algemeen belang 
welke de inhoud van dat beleid bepalen (ruimtelijke ordening, milieu, drink-
watervoorziening, industrie, recreatie etc.) vooral ligt op het terrein van de 
provinciale besturen. Anderzijds is het gewenst dat de met waterkwaliteits-
beheer belaste waterschappen, gezien het bij hen aanwezige inzicht in de 
behoeften aan waterkwaliteit en in de mogelijkheden tot het voorkomen res-
pectievelijk tegengaan van waterverontreiniging, worden betrokken bij de 
voorbereiding van het waterkwaliteitsplan c.q. de onderdelen daarvan die 
hun onderscheidenlijk aangaan. Ten einde dit buiten twijfel te stellen bevat 
het vierde lid van artikel 10c de verplichting voor provinciale staten om dit 
punt in hun verordening te regelen. 

Het in artikel 10a bedoelde indicatief meerjarenprogramma zal naar opzet 
en inhoud overeenstemmen met het onder de thans bestaande wetstekst op 
grond van artikel 33 vastgestelde indicatief meerjarenprogramma (IMP). 

Ook met betrekking tot het in artikel 10b bedoelde operationele plan voor 
de rijkswateren kan, zij het niet in diezelfde mate als bij het IMP, aansluiting 
worden gezocht bij een in ontwikkeling zijnde praktijk, waarbij door de Rijks-
waterstaat voor verschillende rijkswateren reeds afzonderlijke sanerings-
plannen zijn gepubliceerd. Dit is het geval voor: de IJssel, de Nederrijn, de 
Lek, het Pannerdens kanaal, de Waal en de Maas. Voorts is een plan gereed 
voor het Zuidelijk Deltabekken en is in voorbereiding een plan voor het Us-
selmeer en de Randmeren. Bedoelde plannen vormen een goede feitelijke 
basisvoorde ingevolge artikel 10b voor rijkswateren op te stellen (operatio-
nele) plannen. 

Evenzo zal voor de opstelling van de in de artikel 10c bedoelde operatione-
le waterkwaliteitsplannen van de provincies aansluiting kunnen worden ge-
zocht bij de reeds in gang zijnde ontwikkeling. Op basis van de in artikel 5 
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde provinciale veror-
deningen worden reeds bestrijdingsplannen vastgesteld. Aanvankelijk wa-
ren deze meer speciaal gericht op de terugdringing van de waterverontreini-
ging met zuurstofbindende stoffen; een ontwikkeling naar een bredere opzet 
is reeds gaande. In de nieuwe opzet zal het accent niet langer primair liggen 
op de werken die voor de bestrijding van de verontreiniging tot stand moe-
ten worden gebracht maar op de onderscheidene aan het kwaliteitsbeheer 
der oppervlaktewateren in zijn totaliteit verbonden aspecten. In deze opzet 
zullen de plannen ruimte laten voor nadere detaillering, met name door de 
met waterkwaliteitsbeheer belaste waterschappen. 
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In de huidige situatie bestaan verschillen tussen de provincies met betrek-
king tot de wijze van vaststelling en opzet van de plannen; daardoor ook zijn 
zij moeilijk vergelijkbaar. Met het functioneren van het in het wetsontwerp 
neergelegde stelsel, hetwelk een eerste vereiste is voor het verkrijgen van 
een nationaal samenhangend beleid dat op internationaal niveau als één 
programma kan worden gepresenteerd, zal ook meer eenheid worden ver-
kregen tussen de provincies onderling. Tevens is voor het verkrijgen van 
eenheid en samenhang van belang dat op het punt van de inrichting van de 
provinciale plannen - evenals van die van het plan voor de rijkswateren -
voorschriften kunnen worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur 
(artikel 10b, vijfde lid, jo. artikel 10c, eerste lid, tweede volzin) en dat ten aan-
zien van zowel de rijks- als de provinciale plannen eenzelfde tijdstip is vast-
gesteld waarop de eerste vaststelling moet hebben plaats gevonden, t.w. 
twee jaren na het in werking treden van deze regeling. 

Met betrekking tot de termijn waarop uiterlijk tot herziening van de onder-
scheidene plannen moet worden overgegaan zij het volgende opgemerkt. 

Voor het IMP is de vijf-jaarlijkse hernieuwde vaststelling die ook thans in 
de wet is voorgeschreven (artikel 33) aangehouden. Ten aanzien van de voor 
resp. de rijkswateren en de overige wateren vast te stellen operationele 
plannen is bepaald dat het plan ten minste eens in de 10 jaren moet worden 
herzien (artikel 10b, zesde lid, jo. artikel 10c, eerste lid, tweede volzin). Dit 
stelsel is dus hetzelfde als dat van de ruimtelijke ordening voor de structuur-
schema's en de streekplannen. 

In de eerste fase van uitbouw van het waterkwaliteitsbeleid zal de behoef-
te kunnen bestaan de operationele plannen sneller te herzien dan eerst na 
verloop van 10 jaren. Niet alleen het IMP kan daartoe aanleiding geven, doch 
ook besluiten genomen in internationaal kader ter uitvoering van de over-
eenkomsten en EG-richtlijnen. 

Om te verzekeren dat de centrale overheid, voor zover dit uit een oogpunt 
van internationale verplichtingen of nationale verantwoordelijkheden gebo-
den zou zijn, het regionale waterkwaliteitsbeheer mede kan bepalen, voor-
ziet het vijfde lid van artikel 10c in de bevoegdheid voor de Regering om 
provinciale staten aanwijzingen te geven omtrent de inhoud van een plan; 
met toepassing van deze bepaling kan zo nodig (onder meer) worden be-
werkstelligd dat de met betrekking tot het landelijk beleid in het IMP opgeno-
men hoofdbeginselen ook uitdrukking vinden in de provinciale waterkwali-
teitsplannen. Mede met het oog op deze aan de centrale overheid toekomen-
de bevoegdheid is het van belang dat provinciale staten de door hen vastge-
stelde plannen toezenden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Aldus 
is bepaald in artikel 10c, eerste lid (laatste volzin). Deze Minister zal de 
plannen ter kennis brengen van de Raad van de Waterstaat. 

Juist in verband met de mogelijkheid tot het geven van een aanwijzing kan 
ermede worden volstaan de verplichte periodieke herziening van de - ope-
rationele - waterkwaliteitsplannen op een termijn van tien jaren te stellen. 
Overigens zou, indien voor de algemene herzieningsarbeid een veel snellere 
opeenvolging zou worden voorgeschreven, moeten worden betwijfeld of 
het in de praktijk mogelijk zou zijn daaraan te voldoen. 

Artikel 10d ten slotte voorziet in de mogelijkheid dat waterkwaliteitsdoel-
stellingen kunnen worden vastgesteld ter bescherming van bij de waterkwa-
liteit betrokken belangen. Deze bepaling is nodig om uitvoering te kunnen 
geven aan in internationaal verband tot stand gekomen besluiten, waarbij 
kwaliteitsdoelstellingen, rekening houdend met de beschikbare technische 
middelen tot terughouding van bepaalde stoffen, zijn vastgesteld voor on-
derscheidene functies van oppervlaktewateren. Deze waterkw liteitsdoel-
stellingen zijn uitgedrukt in de waarden waaraan oppervlaktewater in ver-
band met zijn functie of functies voor een aantal onderwerpen (parameters) 
moet voldoen. Dit laatste is voor wat de EG betreft reeds het geval in de ho-
ger genoemde richtlijnen betreffende oppervlaktewater bestemd voor het 
onttrekken van voor drinkwaterproduktie geschikt water respectievelijk voor 
het gebruik als zwemwater. Bedoelde kwaliteitsdoelstellingen zullen worden 
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ingevoerd bij een op grond van artikel 10d te nemen besluit van algemene 
strekking. Zij zullen derhalve de kwaliteit van het oppervlaktewater (dat een 
bepaalde functie heeft) in zijn algemeenheid en niet die van bepaalde con-
crete oppervlaktewateren betreffen. De invoering van die kwaliteitsdoelstel-
lingen (en van eventuele wijzigingen daarin) brengt voor het Rijk en de provin-
ciale besturen de verplichting mee om bij de vaststelling van waterkwaliteits-
plannen deze doelstellingen (tenminste) in acht te nemen. Echter ook in die 
gevallen dat het waterkwaliteitsbeheer nog niet op een daartoe vastgesteld 
plan berust, zullen de kwaliteitsbeheerders bij hun beleid reeds zoveel moge-
lijk rekening hebben te houden met deze algemene doelstellingen. Artikel 10d 
voorziet ook uitdrukkelijk in de verplichting tot dit laatste. Ook dit behoort tot 
de punten die van belang zijn voor het verkrijgen van eenheid in het beleid. 
Voor het overige geldt hetzelfde als onder 2 ten aanzien van de vaststelling 
van grenswaarden voor emissienormen is opgemerkt, nl. dat de vaststelling 
van dergelijke kwaliteitsdoelstellingen ook mogelijk moet kunnen zijn op 
grond van nationale inzichten, in welk geval daarvoor niet de weg van een 
ministerieel besluit maar die van een algemene maatregel van bestuur moet 
worden gevolgd. 

5. Waterkwaliteitsplannen en ruimtelijke ordening 

De toepasselijkheid van de specifieke kwaliteitsdoelstellingen als boven-
bedoeld zal afhangen van de functie of functies van de desbetreffende op-
pervlaktewateren, welke in de plannen tot uitdrukking zullen worden ge-
bracht. Deze functies hangen ten nauwste samen met de in het kader van de 
ruimtelijke plannen aan de desbetreffende oppervlaktewateren gegeven be-
stemmingen. Gezien het schaalniveau zal dit met name gelden voor het 
streekplan, het ruimtelijk plan op regionaal niveau. 

De kwaliteitsdoelstellingen welke voor de onderscheidene oppervlaktewa-
teren zullen gelden worden bepaald door de functie of bestemming van die 
oppervlaktewateren; anderzijds kan een eenmaal vastgestelde kwaliteits-
doelstelling bepalend zijn voor een bestemming. Hierbij is van be-
lang, dat, zoals gezegd, in beginsel de mogelijkheid bestaat om in een plan 
ten aanzien van bepaalde oppervlaktewateren strengere dan de landelijke 
kwaliteitsdoelstellingen op te nemen. 

Uit het bovenstaande vloeit voort dat er een nauwe relatie bestaat tussen 
enerzijds het waterkwaliteitsbeheer en anderzijds de ruimtelijke ordening. 
Dit is dan ook een van de overwegingen om de vaststelling van kwaliteits-
plannen voor de niet-rijkswateren te leggen op het provinciale niveau en op 
te dragen aan provinciale staten. Met het oog hierop acht de Regering het 
noodzakelijk dat over ontwerp-kwaliteitsplannen, zowel die voor rijkswate-
ren als die voor niet-rijkswateren, tevoren niet alleen overleg wordt gevoerd 
in de provinciale adviescommissie (artikel 10b, derde lid en 10c, tweede lid) 
doch dat tevens de provinciale planologische commissie wordt gehoord. 
Deze constructie maakt het mogelijk de vaststelling van de waterkwal iteits-
plannen in verband te brengen met streekplannen en tevens eventueel con-
flicten tussen deze beide, die zullen kunnen leiden tot aanpassing van een 
van beide plannen, tijdig te onderkennen en in de afweging te betrekken. 
Het horen van de provinciale planologische commissie zal ook nodig zijn in-
dien gedeputeerde staten op grond van artikel 10c, vijfde lid, de Minister van 
Verkeer en Waterstaat hun mening hebben te geven over een door hem 
overwogen aanwijzing met betrekking tot de inhoud van het (ontwerp-)kwa-
liteitsplan. 

Voor de coördinatie met het ruimtelijk beleid op rijksniveau is het voorts 
van belang dat de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is 
vertegenwoordigd in de vaste Commissie voor de waterverontreiniging, die 
het door de Raad van de Waterstaat uit te brengen advies voorbereidt, ais-
mede in de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Milieuhy-
giëne(ICMH). 
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6. Adviesorganen. 

De technische voorbereid ing van de verschi l lende ui tvoer ingsregel ingen, 
zoals die betreffende grenswaarden en kwal i tei tsdoelstel l ingen alsmede in-
ventarisatie en met ingen (zie voor deze laatste onderdeel 7), zal plaatsvinden 
in het kader van de «Coördinat iecommissie u i tvoer ing Wet verontre in ig ing 
oppervlaktewateren» (CUWVO). Aan het overleg in deze commissie word t 
ook deelgenomen door ver tegenwoordigers uit de kring van andere water-
kwali tei tsbeheerders dan het Rijk (provincies en waterschappen). Vertegen-
woord igers van het Bureau Mi l ieuhygiëne van de Raad van Werkgeversbon-
den zullen bij het voorbereidend overleg - in werkgroepverband - van deze 
commiss ie worden betrokken, evenals een ver tegenwoord iger van de Min i -
ster van Economische Zaken. Ook verder zal speciaal aandacht worden ge-
schonken aan de betrokkenheid van die Minister bij de voorbereid ing van de 
genoemde ui tvoer ingsregel ingen, gezien de gevolgen welke de daarin op te 
nemen normstel l ing zal kunnen hebben voor bepaalde economische activi-
tei ten. Over de ontwerpen van deze regelingen zal het advies worden gevraagd 
van de Raad van de Waterstaat (artikelen 38a, tweede l id, jo 4, derde lid), 
waarna de Interdepartementale Coördinat iecommissie voor de Mi l ieuhygië-
ne, alsmede - in voorkomende gevallen - de Interdepartementale Coördina-
t iecommissie voor de Waterhuishouding (ICWA), ambtel i jk advies zal uit-
brengen ter zake van het door de Regering te nemen besluit. Het voorgaande 
geldt ook voor het indicatief meer jarenprogramma, waarover overigens ook 
de Centrale raad voor de mi l ieuhygiëne advies zal worden gevraagd (artikel 
10a). 

Het volgen van een zelfde adviesprocedure ligt in het voornemen met be-
trekking tot de voorbereid ing van het Nederlandse standpunt bij het interna-
t ionaal overleg in het kader van het verdrag en de r icht l i jn, met dien verstan-
de, dat de ambtel i jke beleidsadvisering daarover plaatsvindt in de Coördina-
t iecommissie voor Internationale Mil ieuvraagstukken (CIM). 

7. Inventarisatie en metingen 

In de overeenkomst (artikel 2, eerste en tweede lid) en de richtl i jn (artikel 
11 en artikel 13, eerste lid) is bepaald dat voor lozingen van zwarte-l i jststof-
fen een inventarisatie moet worden opgesteld, waarvan de ui tkomst ter ken-
nis moet worden gebracht van de internationale Commissie ter bescher-
ming van de Rijn tegen verontre in ig ing, respectievelijk van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen. De overeenkomst geeft bovendien de 
mogel i jkheid deze inventarisatie uit te breiden voor onder de grijze lijst val-
lende stoffen (artikel 2, derde lid). 

Ten einde de naleving van deze verpl icht ingen te kunnen verzekeren, 
word t in het wetsontwerp voorgesteld aan de Wet verontrein ig ing opper-
vlaktewateren een artikel 10e toe te voegen, waar in de verpl icht ing tot in-
ventarisatie word t vastgelegd. De zorg voor het verr ichten van de inventari-
satie van lozingen op niet bij het Rijk in beheer zijnde wateren is gelegd in 
handen van gedeputeerde staten mede omdat deze van belang is voor de 
door provinciale staten vast te stellen waterkwal i te i tsplannen. Voor zover de 
ui tvoer ing van de wet in een provincie is opgedragen aan de besturen van 
waterschappen zullen provinciale staten voor het verlenen van de nodige 
medewerking van deze besturen bij het opstel len van de inventarisatie na-
dere voorschri f ten kunnen geven in de in artikel 5 van de wet bedoelde pro-
vinciale verordeningen. In artikel 10e is eveneens geregeld de verstrekking 
van de ui tkomst van de door gedeputeerde staten opgestelde inventarisa-
tie aan de r i jksoverheid. De ui tkomst van de inventarisatie zal uiteraard ter 
beschikking staan van al die onderdelen van de centrale overheid welke bij 
het beleid op het gebied van afvalstoffen betrokken zijn. De Regering zal 
zorg dragen voor publikatie van de ui tkomsten van de inventarisatie, zulks 
ook met het oog op de parlementaire controle van het ter ui tvoering van 
overeenkomst en richtl i jn gevoerde beleid. Voor het stroomgebied van de 
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Rijn zullen de inventarisaties worden verwerkt in het jaarverslag van de ln-
ternat ionale Ri jncommissie. Hetzelfde geldt voor de gegevens van met ing, 
waarop hieronder zal worden ingegaan. 

In artikel 13, eerste lid, van de Richtli jn word t onder meer bepaald dat aan 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen op haar verzoek inl icht in-
gen moeten worden verstrekt over de resultaten van de controle door het 
nationale meetnet. Voorts worden in de reeds vastgestelde r icht l i jnen, res-
pectieveli jk betreffende de kwaliteit van oppervlaktewater bestemd voor 
dr inkwaterprodukt ie (artikel 5) en de kwaliteit van zwemwater (artikelen 5 en 
6), met ingen voorgeschreven voor de kwaliteit aan de hand van bepaalde 
parameters. In verband hiermede word t in het wetsontwerp voorgesteld aan 
de wet een n ieuw artikel 10f toe te voegen, waardoor bij a lgemene maatre-
gel van bestuur regelen kunnen worden gesteld met betrekking tot het ver-
richten van dergel i jke met ingen. Hieronder kunnen onder meer vallen het 
regelen van de medewerk ing aan het verrichten van met ingen die nodig zijn 
met het oog op de bescherming van bepaalde bij de waterkwal i te i t betrok-
ken belangen, en voorts de parameters die hierbi j moeten worden betrokken, 
de plaats en frequent ie van de met ingen en de meetmethoden die moeten 
worden toegepast. De onderhavige bepal ingen zijn ook van belang voor de 
naleving van hoger genoemde Overeenkomst inzake de verontre in ig ing van 
de Rijn door chlor iden. Art ikel 3 van deze overeenkomst verpl icht o .m. gege-
vens te verstrekken omtrent zoutlozingen. 

Ten slotte moge nog worden opgemerkt , dat het bovenbedoelde verr ich-
ten van inventarisaties en van met ingen, evenals de voorbereid ing en de 
vaststel l ing van de onder 4 omschreven kwal i te i tsplannen, ook thans rede-
l i jkerwijs kan worden geacht te behoren tot een goed waterkwali tei tsbeheer. 
In zoverre behoeft de naleving van de betreffende, bij wet in het leven te roe-
pen verpl icht ingen niet te worden beschouwd als een extra f inanciële last. 

Artikelen 

Artikel 1 

In het algemeen deel (onder 2 en 3) werden reeds toegelicht de wi jz ig in-
gen op het tweede en het vi j fde l id. De overige wi jz ig ingen kunnen als volgt 
worden toegelicht. 

a. De woorden «met behulp van een daartoe bestemd werk» (in de leden 
1, 3 en 4) hebben in de gevallen dat zonder vergunning lozing had plaatsge-
vonden met behulp van een werk, dat niet tevoren de speciale bestemming 
had verkregen o m als lozingswerk te fungeren, de vraag doen rijzen of wel 
sprake kon zijn van handelen in str i jd met het artikel 1 eerste lid omschreven 
verbod. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 september 1977 NJ 616 te 
kennen gegeven dat hij van oordeel is dat de tekst van artikel 1 eerste lid 
ru im genoeg is om ook situaties te kunnen omvat ten waar in op incidentele 
wijze een dergeli jke bestemming aan een werk word t gegeven. Dit laatste 
komt overeen met onze opvat t ing omtrent hetgeen de reikwijdte van deze 
verbodsbepal ing dient te zijn. Ten einde dit ook in de wetstekst te doen uit-
komen, zijn de woorden «daartoe bestemd» geschrapt. 

b. Bij de bestaande redactie van het derde l id, eerste volzin, dient in de al-
gemene maatregel van bestuur, die regels geeft voor het op andere wijze 
dan met een werk brengen van in het eerste lid bedoelde stoffen in opper-
vlaktewateren, de wijze waarop dit geschiedt te worden aangegeven. Dit kan 
problemen geven om tot een sluitende regeling te komen. Het is dan ook ge-
wenst dit lid zodanig te redigeren dat de mogel i jkheid open staat tot het vol -
gen van een systeem, waarbi j een algemeen - dat w i l zeggen alle wijzen van 
lozen omvat tend - verbod word t gesteld, en volstaan kan worden met het 
noemen van de uitzonderingen die hierop zijn toegestaan (bij voorbeeld het 
lozen van huishoudel i jk afvalwater van schepen). Deze wi jz iging is vooral 
noodzakeli jk omdat ten aanzien van het brengen van zwarte-l i jststoffen in 
oppervlaktewater in de overeenkomst en de r ichtl i jn geen onderscheid word t 
gemaakt met betrekking tot de wijze waarop dit geschiedt. 
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Ten slotte wordt door een voorstel tot aanvulling van de tweede volzin van 
het derde lid de mogelijkheid geopend om een eventueel absoluut verbod 
tot het lozen van een bepaalde stof alleen te doen gelden ten aanzien van be-
paalde oppervlaktewateren. 

De overige artikelen van dit wetsontwerp zijn reeds voldoende toegelicht 
in het algemeen deel van deze memorie. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. S. Tuijnman 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 
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