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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 31 juli 1978 

De bijzondere commissie1, belast met het voorbereidend onderzoek van 
dit wetsontwerp, heeft de eer van haar voorlopige bevindingen als volgt ver-
slag uit te brengen2. 

1. Algemeen 

In de commissie bestond waardering voor de voortvarendheid waarmee 
dit wetsontwerp tot uitvoering van de onlangs door de Kamer goedgekeurde 
overeenkomsten inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische ver-
ontreiniging respectievelijk tegen verontreiniging door chloriden alsmede 
ter uitvoering van een drietal EEG-richtlijnen bij de Kamer is inge-
diend. Dat neemt overigens niet weg, aldus werd ook in de commissie naar 
voren gebracht, dat het aanbeveling verdient om de parlementaire goed-
keuring van internationale overeenkomsten te doen samenvallen met de be-
handeling van de uit deze overeenkomsten voortvloeiende uitvoeringswet-
geving. Is de Regering voornemens om reeds tot ratificatie van de goedge-
keurde overeenkomsten over te gaan, alvorens het nu voorliggende ont-
werp van wet het Staatsblad heeft bereikt? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden wat het tijdstip van indiening van 
dit wetsontwerp betreft nog vast, dat de termijn van twee jaar is overschre-
den, waarbinnen wettelijke maatregelen hadden moeten worden getroffen 
ter uitvoering van de EEG-richtlijnen betreffende de kwaliteit van opper-
vlaktewater bestemd voor de produktie van drinkwater en de kwaliteit van 
het zwemwater. In de toekomst, zo meenden zij, zal het gewenst zijn sneller 
maatregelen te treffen teneinde internationale afspraken binnen de overeen-
gekomen termijn na te komen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden er begrip voor te hebben, dat voor-
uitlopend op een meer fundamentele herziening van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (WVO) nu reeds bepaalde wijzigingen in de wet worden 
aangebracht ter uitvoering van de internationale regelingen waaraan ons 
land zich gebonden heeft. 

De leden van de fractie van D'66 wezen erop, dat het aangaan van interna-
tionale verplichtingen slechts betekenis heeft als op nationaal niveau toerei-
kende maatregelen worden getroffen om die verplichtingen na te komen. In 
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dat verband kan het, zo meenden zij, begrijpelijk en gerechtvaardigd zijn 
voorrang te geven aan een speciaal op de Rijnovereenkomsten en de richtlij-
nen toegesneden wijziging van de WVO. Het mag echter niet zo zijn, dat het 
bestrijden van waterverontreiniging vooral geplaatst wordt in het kader van 
het voldoen aan internationale verplichtingen. Ook los daarvan is immers de 
bestrijding van de waterverontreiniging belangrijk. Dit wetsontwerp wilden 
deze leden dan ook mede beoordelen in het licht van de voor ons land wen-
selijkte achten aanpak van waterverontreiniging, ook waar deze de minimum-
verplichtingen ingevolge de overeenkomsten en richtlijnen te boven 
gaat. Dit is, zo zeiden zij, van des te meer belang, omdat mag worden ge-
vreesd dat de verdere concretisering van waarden en normen in internatio-
naal verband nog de nodige tijd zal vergen. Het voorliggende wetsontwerp 
moet dan ook positief worden beoordeeld, daar het de mogelijkheden voor 
een stringent bestrijden van waterverontreiniging verruimt. Nu de overeen-
komsten en richtlijnen een verdergaand nationaal beleid toelaten zullen de-
ze mogelijkheden met voortvarendheid benut dienen te worden. 

Een meer fundamentele herziening van de WVO blijft echter naar het oor-
deel van deze leden gewenst. Wanneer zou naar verwachting een voorstel 
daartoe bij de Kamer kunnen worden ingediend en welke onderwerpen zul-
len daarbij in hoofdzaak worden betrokken? 

Op de herziening van de WVO wilden zij verder niet vooruitlopen, doch 
wel meenden zij te moeten wijzen op de nadelige effecten van het feit dat de 
wet in een betrekkelijk kort tijdsbestek tweemaal gewijzigd zal worden. 
Wordt, zo vroegen zij, het stelsel dat in dit wetsontwerp verankerd ligt als 
permanent beschouwd? Zo ja, dan roept het niet parallel lopen van deze re-
geling met andere milieuhygiënische wetten toch wel vragen op. Zou het 
geen aanbeveling verdienen meer te anticiperen op de in het kader van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne beoogde stroomlijning in de mi-
lieuhygiënische wetgeving? Ook als het de bedoeling zou zijn om de in dit 
wetsontwerp voorgestelde regeling wel te betrekken bij een algemene wijzi-
ging van de WVO, kan toch het probleem rijzen, dat binnen vrij korte tijd -
ook in de uitvoeringspraktijk" weer een heroriëntatie nodig zal zijn. Niette-
genstaande het gerechtvaardigde streven om de WVO snel met de overeen-
komsten en richtlijnen in overeenstemming te brengen, zal derhalve, zo 
meenden deze leden, ook bij de nu voorgestelde wijziging zorgvuldig moe-
ten worden gekeken naar het stelsel van de wet. Dat geldt in hoge mate voor 
het vergunningensysteem en het stelsel van plannen. 

Een beschouwing van de Regering over de hier tegen de achtergrond van 
de toekomstige inpassing van de WVO in het algemene milieubeleid ge-
maakte opmerkingen zouden zij op prijs stellen. In die beschouwing zou wei-
licht ook aandacht kunnen worden besteed aan de toekomstige taakverde-
ling binnen het kabinet ten aanzien van het kwalitatief waterbeheer alsmede 
de positie van de lagere publiekrechtelijke lichamen, mede in het licht van de 
toekomstige bestuurlijke reorganisatie. Wat de waterschappen betreft zou 
de vraag beantwoord kunnen worden of en in hoeverre de Nota Water-
schapsbestel in de voorbereiding van de voorliggende regeling een rol heeft 
gespeeld. 

De leden van de P.P.R.-fractie, die overigens met waardering van de indie-
ning van dit wetsontwerp hadden kennis genomen, vroegen zich met enige 
zorg af wanneer de praktijkervaring opgedaan met de uitvoering van de 
WVO in voorstellen tot wetswijziging zal uitmonden. Kan de Regering reeds 
nu, zo vroegen ook zij, aanduiden in welke richting zij wijzigingen of aanvul-
lingen gewenst acht en wanneer zij de indiening van het desbetreffende 
wetsontwerp mogelijk acht? 

Het lid van de G.P.V.-fractie, dat eveneens met voldoening van de indie-
ning van het wetsontwerp had kennis genomen en het voorstel door het 
scheppen van instrumenten als het aangeven van grenswaarden en het op-
stellen van landelijke normen als een verdere stap beschouwde in de rich-
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ting van een effectieve bestrijding van de waterverontreiniging, stelde de 
vraag waarom de Regering van deze gelegenheid geen gebruik heeft ge-
maakt om door verdere wetswijziging de problemen in de uitvoering van de 
WVO op te lossen. 

In dit verband wees het op gevallen waarin een intergewestelijke trans-
portleiding in beheer wordt genomen door een waterschap en waarin vra-
gen kunnen ontstaan over beheer en heffingsverplichtingen. Dient de wet 
niet zo aangepast te worden, dat dergelijke problemen op een meer eenvou-
dige wijze kunnen worden ondervangen dan tot nu toe het geval is geweest? 

De leden, behorende tot de fractie van het C.D.A., zeiden, niettegenstaan-
de enige bezwaren waarop zij nader zouden terugkomen, waardering 
te hebben voor de inhoud van het wetsontwerp. Te zamen met de overeen-
komsten en richtlijnen, waarvan het een uitvloeisel is betekent het wets-
ontwerp een nieuwe stap vooruit op de weg van de belangrijke internationa-
le samenwerking in het milieubeleid. Een weg waarop nog vele obstakels te 
overwinnen zijn. Op het gebied van de normstelling voor het oppervlaktewa-
ter zullen nog grote en veelzijdige inspanningen geleverd moeten worden 
en het beleid tot bevordering van de milieuzuivering en toepassing van mi-
lieuvriendelijke technieken zal met kracht moeten worden voortgezet. Het 
wetsontwerp vormt, zo stelden deze leden vast, grotendeels een uit-
vloeisel van internationale verplichtingen, die nopen tot aanpassing van de 
nationale wetgeving. Kunnen de bewindslieden inzicht verschaffen in de 
stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomsten en 
richtlijnen in de andere daaraan gebonden landen? 

Welke vorderingen heeft de Internationale Rijncommissie (IRC) ove-
rigens inmiddels gemaakt met de uitvoering van de haar ingevolge de 
Chemie-overeenkomst opgedragen taken? 

Deze leden zeiden de voorgestelde wijzigingen in de WVO in het algemeen 
positief te beoordelen. Het stellen van grenswaarden voor het brengen van 
stoffen in oppervlaktewater- een goed stelsel van normen is van wezenlijk 
belang voor een rationeel vergunningenbeleid - en het vaststellen van plan-
nen, waarin kwaliteitsdoelstellingen zijn aangegeven zullen kunnen leiden 
tot een doelmatiger bestrijding en daarmee terugdringing van de waterver-
ontreiniging. Hun belangrijkste bezwaren richtten zich echter tegen de uitwer-
king van de planopzet, zoals neergelegd in hoofdstuk II A van het wets-
ontwerp. De systematiek van de planning zal naar hun oordeel meer beho-
ren aan te sluiten bij wat in de praktijk is gegroeid en in het algemeen als 
goed is ervaren. Verder in dit verslag zouden zij hierop nader ingaan. Ten 
slotte was het hun opgevallen, dat de financiële paragraaf aan wetsontwerp 
en memorie van toelichting ontbreekt. 

De leden, behorende tot de fractie van de S.G.P., gaven te kennen geen 
moeite te hebben met het verlenen van hun medewerking aan een spoedige 
aanpassing van onze nationale wetgeving aan de tot stand gebrachte over-
eenkomsten en richtlijnen. Wel hadden zij enige moeite met de wijze waarop 
deze thans wordt voorgesteld. In de WVO is gekozen voor een gedecentrali-
seerde opzet: de verantwoordelijkheid voor het zuiveringsbeheer in hoofdlij-
nen ligt bij de provincie, die de mogelijkheid heeft om hetzij zich zelf met de 
verdere uitwerking bezig te houden, hetzij deze te delegeren aan bestaande 
waterschappen of voor dit doel op te richten zuiveringsschappen. 

Het voorliggende wetsontwerp kent als belangrijkste elementen de 
grenswaarden en de plannen voor het beleid inzake kwaliteitsbeheer en be-
strijding van waterverontreiniging. In weerwil van de gedecentraliseerde op-
zet van de huidige WVO vergen deze elementen een zekere centralisatie. Op 
de gekozen benadering van dat probleem zouden deze leden verder in dit 
verslag terugkomen. 

Overigens hadden de hier sprekende leden zich afgevraagd of dit wets-
ontwerp slechts gericht is op de zuivering van zuurstofbindende stoffen, het 
verbieden van de lozing van zwarte-lijststoffen en het tegengaan van de lozing 
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van grijze-lijststoffen. Of moeten binnen korte tijd nog belangrijke uitbreidingen 
worden verwacht op het gebied van metingen en analyses, waarbij bij voor-
beeld gedacht kan worden aan een gecoördineerde actie van de EEG betref-
fende de analyse van organische micro-verontreinigingen in water (EG-do-
cument 555/77 van 23 februari 1978)? 

De leden van de fractie van D'66 constateerden, dat de meer specifieke be-
tekenis van het wetsontwerp als nationale uitvoering van internationale ver-
plichtingen in de memorie van toelichting aan de hand van de voorgestelde 
wijzigingen niet expliciet wordt uitgewerkt, waardoor een duidelijke toetsing 
van de wijzigingen aan de overeenkomsten en richtlijnen ontbreekt. Kan de 
Regering alsnog aanduiden welke wetswijziging in concreto voortvloeit uit 
welke bepaling van de internationale regelingen? Kan zij voorts aangeven 
welke ruimte de bepalingen van de overeenkomsten en richtlijnen laten voor 
een andere wijze van aanpassing van de nationale wetgeving dan thans 
wordt voorgesteld, welke bindende bepalingen eventueel niet in het wets-
ontwerp zijn verwerkt en in hoeverre er aanleiding bestaat die laatste bepa-
lingen toch in de nationale wetgeving, ook als dat strikt genomen niet nodig 
is, te verwerken? 

Wat de laatstbedoelde categorie bepalingen betreft gingen de ge-
dachten van deze leden onder meer uit naar de openbaarmaking van gege-
vens, zoals bedoeld in de bij de behandeling van de Rijnovereenkomsten 
aanvaarde motie-Jansen c.s., naar het voldoen aan de verplichting van arti-
kel 7 van de Chemie-overeenkomst (wellicht met consequenties voor de Wet 
gevaarlijke stoffen en de Hinderwet) en naar het onderbouwen van de ver-
plichting ingevolge artikel 11 van de Chemie-overeenkomst met nadere 
maatregelen in eigen land, zoals een meldingsplicht bij incidenten. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden er behoefte aan om in deze algeme-
ne paragraaf enige opmerkingen te wijden aan de EEG-richtlijnen, die mede 
ten grondslag hebben gelegen aan dit wetsontwerp, doch in tegenstelling 
tot de overeenkomsten krachtens hun aard niet aan de Kamer ter goedkeu-
ring zijn voorgelegd. 

Allereerst stelden zij vast, dat de richtlijnen bedoeld zijn als minimum-
regels, die onverlet laten dat nationaal strengere en stringentere bepalingen 
gelden. Daarenboven dragen de richtlijnen een dwingend karakter, in die zin 
dat de lid-staten verplicht zijn aan het daarin bepaalde binnen de gestelde 
termijn uitvoering te geven. 

In dit verband, zo meenden zij, zou het de voorkeur hebben verdiend in de 
richtlijnen in plaats van «lid-staten dienen vast te stellen» te spreken van 
«elk der lid-staten stelt vast», omdat uit de gekozen redactie zou kunnen 
worden afgeleid, dat de vaststelling dient te geschieden door alle lid-staten 
gezamenlijk. De hier sprekende leden vroegen zich af welke rechtsmaatrege-
len of sancties kunnen worden genomen, wanneer enige lid-staat zich niet 
aan een hem krachtens de richtlijn opgelegde verplichting zou houden. 

Kan de Regering, zo vroegen deze leden voorts, uiteenzetten waarom in 
de richtlijnen geen kwantitatieve normen zijn opgenomen, bij voorbeeld met 
betrekking tot de punten waar monsters moeten worden genomen? Zo 
schrijft artikel 3 van de drinkwaterrichtlijn voor, dat de lid-staten voor alle 
punten waar monsters worden genomen de waarden dienen vast te stellen, 
zonder dat wordt aangegeven waar die punten dienen te liggen en zonder te 
bepalen dat die punten in een evenredige relatie dienen te staan tot de te 
controleren hoeveelheid water. Op die manier is een voor alle lid-staten toe-
passelijke dwingende controle op de uitvoering en de resultaten van de con-
trole nogal twijfelachtig. 

Met betrekking tot de richtlijn van 4 mei 1976 zeiden de leden hier aan het 
woord in enkele artikelen gaarne tekstuele veranderingen te hebben gezien. 
Zij noemden artikel 1, lid 2, sub e, waarvan de laatste zinsnede luidt «of een 
ander rechtmatig gebruik van het water kan worden verhinderd»; beter had 
kunnen worden gesproken van «of een ander rechtmatig of redelijk gebruik 
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van het water kan worden belemmerd of verhinderd». Zo hadden zij in het 
eerste lid van artikel 3 voorkeur gehad voor het achterwege laten van het 
woord «kan». In artikel 8 hadden zij gaarne als laatste zinsnede toegevoegd 
gezien: «of die zulks tot gevolg kan hebben». Voorkomen is immers beter 
dan genezen? 

2. Emissievoorschriften en grenswaarden 

De leden van de fractie van D'66 zeiden gaarne een nadere omschrijving te 
willen ontvangen van de in het wetsontwerp gebruikte termen «emissie-
voorschriften», «emissienormen» en «grenswaarden», zulks in vergelijking 
met al dan niet overeenkomstige begrippen in de Nota Milieuhygiënische 
normen 1976. De nu gehanteerde terminologie is naar hun mening niet erg 
doorzichtig. Een verklarend begrippenlijstje met duidelijke omschrijvingen 
zou verhelderend kunnen zijn en de hanteerbaarheid van de wet kunnen ver-
groten. 

De leden van de P.P.R.-fractie stelden vast, dat het begrip «grenswaarde», 
zoals het op blz. 8, onder a, van de memorie van toelichting wordt gehan-
teerd, in feite overeenkomt met het begrip «streefwaarde», dat voorkomt in 
de begrippenlijst bij de Nota Milieuhygiënische normen 1976. Daarnaast is 
het begrip, zoals dat in de memorie van toelichting wordt gebezigd, wel in 
overeenstemming met de inhoud van dit begrip in artikel 5 van de Chemie-
overeenkomst. Het is te betreuren, aldus deze leden, dat een dergelijke ver-
warring van begrippen heeft plaatsgevonden. Is de Regering met het oog op 
de consistentie in het gebruik van begrippen in de Nederlandse wetgeving 
bereid in dit wetsontwerp de term «grenswaarde» te vervangen door 
«streefwaarde»? In het voorstel zou dan ter nadere verduidelijking een om-
schrijving van de term «streefwaarde» kunnen worden opgenomen, waarbij 
verwezen wordt naar het gebruik van het begrip «grenswaarde» in de Che-
mie-overeenkomst. 

Nadere toelichting achtten de leden van de fractie van D'66 voorts ge-
wenst ten aanzien van de precieze relatie tussen grenswaarden en emissie-
voorschriften. Wanneer het gaat om voor bepaalde stoffen algemeen vast-
gestelde emissievoorschriften respectievelijk het opnemen van die voor-
schriften in een specifieke vergunning, achtten zij een gelukkiger terminolo-
gie denkbaar. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden er begrip voor te hebben, dat naast 
een absoluut lozingsverbod voor aangewezen stoffen, waarin de WVO thans 
voorziet, de mogelijkheid wordt geboden om met behulp van te wijzigen 
grenswaarden tot een geleidelijke vermindering c.q. beëindiging van de lo-
zing van aangewezen stoffen te komen. 

Uit enkele passages in de memorie van toelichting hadden zij echter de in-
druk gekregen, dat op voorhand concessies worden gedaan ten aanzien van 
de beëindiging van de lozing van zwarte-lijststoffen. Heeft bij voorbeeld de 
zinsnede op blz. 8 onderaan: «een dergelijk ver strekkend voorschrift is 
echter in de meeste gevallen niet te realiseren» ook betrekking op zwarte-
lijststoffen? 

Dan staat op blz. 9 bovenaan: «dat voor één bepaalde stof onderscheidene 
grenswaarden worden gesteld al naar gelang het produktieproces waarbij 
deze stoffen vrijkomen». Is het dan niet zo, dat uitsluitend het verontreinigend 
effect van stoffen maatgevend is voor te stellen grenswaarden? Dient deze 
passage soms te worden uitgelegd als een concurrentievervalsende tege-
moetkoming aan bedrijven, die hun produktieproces tot nu toe te weinig in 
milieuvriendelijke zin hebben bijgesteld? 
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Moet ten slotte in de passage op blz. 9 onderaan: «waarbij met name de 
verontreiniging door zwarte-lijststoffen in elk geval moet worden beëin-
digd» aan het woord verontreiniging de betekenis worden toegekend dat 
alsnog ruimte wordt gelaten om terug te komen op het vaststellen van een 
absoluut lozingsverbod voor zwarte-lijststoffen, zoals in de Chemie-over-
eenkomst wordt beoogd? 

De leden van de fractie van D'66 merkten over de mogelijkheid een abso-
luut verbod op de lozing van zwarte-lijststoffen te effectueren op, dat naar 
hun mening zeker voor deze categorie stoffen de lozingen zoveel mogelijk 
tot nul zullen behoren te worden teruggebracht en dat het beleid primair 
daarop gericht zal moeten zijn. Kan, zo vroegen zij, de Regering in verband 
daarmee een nadere toelichting geven op het gestelde in de memorie van 
toelichting, dat een absoluut verbod in de meeste gevallen niet te realiseren 
is? Wil zij daarbij de verzekering geven, dat voor zwarte-lijststoffen artikel 1a 
een overgangsregeling is op weg naar toepassing vanartikel 1, lid 3, en niet 
bedoeld is als een permanente afzwakking van het bepaalde in het laatstge-
noemde artikellid? 

De leden van de P.P.R.-f ractie toonden zich verheugd over het vaste voor-
nemen van de Regering om de verontreiniging door zwarte-lijststoffen in elk 
geval te beëindigen. Uit dit voornemen meenden zij te mogen afleiden, dat 
ook volgens de Regering uiteindelijk een absoluut lozingsverbod voor deze 
stoffen zal dienen te gelden. De mededeling in de memorie van toelichting 
echter dat een dergelijk ver strekkend voorschrift in de meeste gevallen niet 
te realiseren is, had ook hen verbaasd. Er zullen zich, zo meenden zij, zeer 
wel situaties kunnen voordoen, waarin een absoluut lozingsverbod geldt, 
zonder dat de technische middelen daartoe reeds beschikbaar zijn. Wil de 
Regering derhalve uitdrukkelijk verklaren, dat zij ook in een dergelijk geval 
een lozingsverbod, met alle consequenties van dien, niet uitgesloten acht? 
Overigens is het verheugend, zo voegden deze leden daaraan toe, dat de Re-
gering vindt dat de besluitvorming op internationaal niveau de nationale 
ontwikkelingen niet mag blokkeren. 

Deze leden wilden vervolgens nog weten, waarom een aantal voorne-
mens met betrekking tot de zwarte-lijststoffen niet tevens zouden gelden 
voor de grijze-lijststoffen. Immers, zo overwogen zij, ook ten aanzien van 
grijze-lijststoffen behoort het beleid toch gericht te zijn op het zover mogelijk 
terugdringen van de verontreiniging? Daartoe zouden bij voorbeeld lozings-
vergunningen voor een bepaalde termijn - waarop verder in dit verslag nog 
wordt teruggekomen - die aanscherping van de lozingsvoorwaarden moge-
lijk maken, een geschikt middel zijn. En in de algemene maatregel van be-
stuur, waarin bepaalde stoffen worden aangewezen voor de lozing waar-
van vergunning moet worden verleend, zouden toch ook grijze-lijststoffen 
kunnen worden opgenomen? 

Ervan uitgaande, dat het aangeven van grenswaarden erop gericht is om 
op korte termijn tot een algemeen lozingsverbod voor zwarte-lijststoffen te 
komen, informeerde het lid van de G.P.V.-fractie, of er een tijdschema be-
staatvoorde periode waarin, alsmede een programma voorde manier waar-
op deze doelstelling zal dienen te worden verwezenlijkt. Is het niet nuttig om 
binnen de zwarte lijst prioriteiten op te stellen betreffende stoffen die het 
eerst uit het oppervlaktewater verdwenen zouden moeten zijn? 

De commissie stelde met instemming vast dat het wetsontwerp de moge-
lijkheid biedt om nationaal scherpere grenswaarden te bepalen dan waar-
toe de internationale verplichtingen nopen. Terecht worden de internationa-
le afspraken dienaangaande beschouwd als minimumverplichtingen. In de 
memorie van toelichting stelt de Regering in dat verband, dat, zodra techni-
sche middelen voor de gehele of gedeeltelijke terughouding van schadelijke 
lozingen beschikbaar zijn, deze in het vergunningenbeleid zullen moeten 
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worden verdisconteerd. Betekent dit, aldus vroegen de leden van de C.D.A.-
fractie, dat hier sprake is van een verschuiving in het beleid van «best practi-
cal means» naar «best technical means»? Immers, het voorhanden zijnde 
technisch vernuft stelt ons reeds nu in staat om vrijwel alles te zuiveren (bij 
voorbeeld door distillatie)? Zijn de bewindslieden derhalve voornemens de 
huidige stand van de techniek als beleidsbepalend element in het vergun-
ningenbeleid op te nemen of menen zij veeleer, dat ook een toetsing aan de 
economische haalbaarheid geboden blijft? 

De leden van de fractie van D'66 vroegen de Regering hun indruk te willen 
bevestigen, dat in de memorie van toelichting met de term «beschikbare 
technische middelen» gedoeld wordt op «best technical means». 

Overigens wezen deze leden erop, dat ook dat laatste begrip geen eendui-
dige betekenis heeft: om als criterium voor bij voorbeeld het scherper stellen 
van grenswaarden te kunnen worden toegepast zal het nader dienen te wor-
den ingevuld. 

In dit verband drongen deze leden voorts aan op verduidelijking van de laat-
ste volle alinea op blz. 9 van de memorie van toelichting. Wordt met de daar 
gebezigde term «eindfase» gedoeld op een absoluut verbod? Wat zijn de an-
dere factoren dan de grenswaarden? Hoe ruim moet «schadelijke lozingen» 
worden opgevat (ook grijze-lijststoffen, of alleen zwarte-lijststoffen ook als 
ze nog niet aangewezen zijn)? Hoe komt een en ander tot uiting indewette-
lijk voorgeschreven plannen? Hoe wordt zekerheid geschapen dat de ver-
gunningen inderdaad waar mogelijk verder gaande verplichtingen scheppen 
als «de technische middelen beschikbaar zijn»? Staat die beschikbaarheid 
van technische middelen ter beoordeling van de vergunningverlenende in-
stantie? 

Deleden van de P.P.R.-fractie waren van oordeel, dat het vaststellen van 
streefwaarden waarin rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van 
technische middelen de stimulans tot ontwikkelen van verder gaande en 
nog betere technische middelen kan verzwakken en wellicht zelfs in het ge-
heel kan wegnemen. Slechts wanneer een program van eisen in het vooruit-
zicht wordt gesteld dat verder reikt dan wat nu met behulp van technische 
middelen mogelijk is, kan een voortgaande verbetering verwacht worden. 
Wil de Regering haar opvattingen hierover kenbaar maken? Is de Regering, 
zo vroegen zij nog eens expliciet, niet van mening, dat in beginsel, zelfs wan-
neer technische middelen voor de gehele of gedeeltelijke terughouding van 
de lozing van zwarte-lijststoffen niet aanwezig zijn of wanneer daarop geen 
uitzicht geboden kan worden, het desondanks toch zo kan zijn dat een alge-
heel verbod van de lozing van één of meer van de zwarte-lijststoffen met het 
oog op milieuhygiënische belangen overwogen moet kunnen worden? 

Wat zal overigens het beleid van de Regering zijn, wanneer de ontwikke-
ling van technische middelen die voor de gehele of gedeeltelijke terughou-
ding van de lozing een bijdrage kunnen leveren, achterwege blijft of een te 
langzaam verloop heeft? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het geen aanbeveling verdient 
de vaststelling van grenswaarden in alle gevallen - dus zowel ter nakoming 
van internationale verplichtingen als om redenen van nationaal beleid - te 
doen plaatsvinden bij algemene maatregel van bestuur. Gevreesd mag wor-
den, aldus deze leden, dat de procedure van een ministerieel besluit, waar-
voor gekozen is ingeval voldaan dient te worden aan internationale verplich-
tingen, het terstond vaststellen van scherpere grenswaarden uit overwegin-
gen van nationaal beleid zal blokkeren. 

Ook de leden van de S.G.P.- en P.P.R.-f racties vroegen of de vaststelling van 
grenswaarden op grond van internationale verplichtingen alsmede de ter-
mijnen van uitvoering niet beter ook bij algemene maatregel van bestuur 
zou behoren te geschieden. Ter argumentering wezen zij op de ingrijpende 
gevolgen die deze maatregelen kunnen hebben voor onder meer de interna-
tionale concurrentieverhoudingen. 
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Hoe denken de bewindslieden over het betrekken van belanghebbende or-
ganisaties bij de voorbereiding van dergelijke algemene maatregelen van 
bestuur, zo informeerden de leden van de P.v.d.A.-fractie. Zou het geen aan-
beveling verdienen, aldus werd van S.G.P.- en P.P.R.-zijde gevraagd, ten ein-
de voldoende inspraakmogelijkheden te bieden, een soortgelijke regeling te 
treffen als in artikel 88, derde lid, van de Wet op de luchtverontreiniging, nl. 
de publikatie van het ontwerp-besluit in de Staatscourant met een termijn 
waarbinnen bezwaren kunnen worden ingediend, welke vervolgens door 
een centrale adviesinstantie, i.c. de Raad van de Waterstaat worden behan-
deld? 

De leden behorende tot de C.D.A.-f ractie vroegen of de vast te stellen nati-
onale grenswaarden en emissienormen algemene gelding zullen hebben 
dan wel een zekere differentiatie naar verschillende oppervlaktewateren tot 
de mogelijkheden behoort. Zou in dat laatste geval de beleidsruimte voor de 
lagere overheden niet in hogere mate worden beperkt dan voor het voeren 
van een eigen beleid door die organen wenselijk is? 

In aansluiting daarop vroeg het lid van de G.P.V.-fractie of het mogelijk is 
de toenemende centralisatie die het noodzakelijke gevolg is van landelijke 
normstelling zoveel mogelijk te beperken. Immers, zo zei dit lid, in hoeverre 
zullen met name de provincies nog ruimte hebben voor een eigen aanvul-
lend beleid? Is het in dit verband niet mogelijk bij de normstelling een «toleran-
tiegrens» aan te brengen, zodat de provincies zich kunnen bewegen tussen 
een minimum- en een maximumnorm? Leidt het systeem van het aangeven 
van grenswaarden, zo vroeg dit lid tevens, niet tot een zekere bevoordeling 
van reeds bestaande bedrijven? Aangenomen kan worden, dat de grens-
waarden zodanig worden vastgesteld, dat het lozen door verschillende be-
drijven van een stof het desbetreffende water niet overbelast. Een nieuw be-
drijf dat zich zelf wel aan de grenswaarden houdt, zal echter waarschijnlijk 
niet voor die overbelasting gaan zorgen. Betekent dit in de praktijk nu niet 
dat het nieuwe bedrijf een lozingsvergunning geweigerd zal worden of dat 
de grenswaarde dient te worden gewijzigd? Zou het niet nuttig zijn de grens-
waarde te laten afhangen van de mate waarin het water in een bepaalde 
streek reeds vervuild is? 

De leden van de P.P.R.-fractie gaven te kennen, dat de passage op blz. 9, 
bovenaan, van de memorie van toelichting hun niet duidelijk had gemaakt 
waarmee vergunningverlenende autoriteiten bij hun vergunningvoorschrif-
ten tenminste rekening moeten houden. Gesproken wordt over de mogelijk-
heid dat voor één bepaalde stof onderscheidene grenswaarden worden 
gesteld. Hebben zij goed begrepen, zo vroegen deze leden, dat de vergun-
ningverlenende autoriteit rekening moet houden met de grenswaarde voor 
een bepaalde stof in relatie met het produktieproces waarbij die stof vrij-
komt? Kan de Regering voorts aangeven of, wanneer gesproken wordt over 
de ten hoogste toelaatbare gewichtshoeveelheid van die stoffen per in die 
algemene maatregel van bestuur aan te geven eenheid, die eenheid niet al-
leen slaat op gewichtseenheid of volume-eenheid maar ook op de tijdseen-
heid, zodat het bij voorbeeld mogelijk is de hoeveelheid te lozen stof per uur 
aan een maximum te binden? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af waarom met betrekking tot 
de invoering of verscherping van grenswaarden in vergunningen de proce-
dure van wijziging of intrekking van de vergunning door de Regering wordt 
geprefereerd boven het verbinden van een bepaalde termijn aan een ver-
gunning, zoals wordt voorgeschreven inde EEG-richtlijn van4 mei 1976. Wil 
de Regering daarop een nadere toelichting geven, zo vroegen zij. Meent zij 
niet dat de gekozen procedure tijdrovender is en mede daardoor minder ef-
fectief? 
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De leden van de fractie van D'66 spraken twijfel uit over de vraag of - zeker 
in een vergunningenstelsel zoals hun voor ogen staat en waarop zij hieron-
der nader ingaan - een afzonderlijk verbod voor lozingen boven grenswaar-
den nodig is. Immers, als vergunningen in overeenstemming moeten zijn 
met grenswaarden willen ze geldig zijn, dan brengt wijziging van grenswaar-
den automatisch de plicht tot wijziging van de vergunning mee en wie niet in 
het bezit is van een vergunning c.q. een vergunning heeft die niet in over-
eenstemming is met de grenswaarden, is toch al in overtreding. Een derge-
lijke formulering biedt het voordeel, aldus deze leden, dat de plicht tot het ini-
tiëren van herziening van de vergunning uitdrukkelijk ligt bij de vergunning-
houder, in plaats van bij de vergunningverlenende instantie. 

Daarbij zou het nakomen van deze plicht door de vergunninghouder op 
twee manieren aan een termijn kunnen worden gebonden, hetzij door in de 
vergunning een termijn op te nemen waarbinnen zij geldig is, hetzij door in 
de vergunning een geclausuleerde termijn op te nemen met dien verstande, 
dat de vergunning haar geldigheid verliest enige tijd nadat grenswaarden 
zijn gewijzigd. De laatste manier ondervangt het bezwaar, dat niet altijd te-
voren een bepaalde termijn kan worden bepaald. 

De leden behorende tot de fracties van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 betuigden 
hun instemming met de beëindiging van het stelsel van fictieve vergunnin-
gen, hetgeen wordt bewerkstelligd door de voorgestelde toevoeging van 
een vierde lid aan artikel 31 WVO. 

Van P.v.d.A.-zijde werd in dit verband gevraagd hoe de in dit artikellid 
voorgestelde procedure zich verhoudt tot de procedure van het tweede lid 
van artikel 16. 

De leden van de D'66-fractie leek het voor de hand te liggen, dat de in het 
kader van deze bepaling aan te wijzen stoffen corresponderen met de stof-
fen die ingevolge artikel 1 worden aangewezen. Zou het geen aanbeveling 
verdienen om, zo dat inderdaad de bedoeling van de Regering is, dit in de 
wetstekst tot uitdrukking te brengen? 

De motivering ten aanzien van de noodzaak van artikel 31, lid 4, waarmee 
het instituut van de zogenaamde fictieve vergunningen zal vervallen, kwam 
de leden van de S.G.P.-fractie weinig overtuigend voor. Deze vergunningen 
zijn immers legaal, evenzeer aan de wettelijke regels onderworpen, en kun-
nen dus zo nodig - bij voorbeeld als gevolg van toepassing van internationa-
le verdragen - gewijzigd of ingetrokken worden? Bovendien zullen via de be-
paling van artikel 1 a, sub b, de grenswaarden ook in de fictieve vergunnin-
gen doorwerken. Deze leden hadden de indruk, dat de internationale over-
eenkomsten als kapstok moesten dienen om - wellicht op andere gronden -
de volstrekt legale fictieve vergunningen om te doen zetten in een schrifte-
lijke vergunning. 

In dit verband wilden deze leden ook op het volgende wijzen. Als er een al-
gemene maatregel van bestuur is vastgesteld die stoffen aanwijst waarvoor 
de overgangsregeling vanartikel 31, lid 3, niet meer geldt, dan moet er na 
een bepaalde termijn een vergunning worden aangevraagd als bedoeld in 
artikel 1, lid 1, van de WVO. Wil dat niet zeggen, dat alsdan door de houder 
van de fictieve vergunning een vergunning moet worden aangevraagd 
waarin alle afvalstoffen worden vermeld? Deze aanvraag gaat de normale 
procedure doorlopen met het gevolg, dat door eventueel Kroonberoep de 
Kroon uiteindelijk het oordeel kan vellen. Kan, zo vroegen deze leden, op de-
ze wijze niet ongemotiveerd worden ingegrepen in vergunningen inzake de 
niet in de algemene maatregel van bestuur opgenomen stoffen (het z.g. 
ambtshalve beschikken)? Is een ander aspect van deze regeling niet, dat bij 
afwezigheid van de algemene maatregel van bestuur de fictieve vergunning 
kennelijk wel blijft doorlopen? Houdt dit dan niet een zekere, niet gerecht-
vaardigde, discriminatie in? 
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3. Indirecte lozingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie ondersteunden de opvatting dat ook indi-
recte lozingen aan vergunningen moeten worden gebonden. Zij wilden dit 
echter niet laten afhangen van de soort stoffen, maar voor alle indirecte lo-
zingen laten gelden. Een definitief standpunt ten aanzien van de vraag welk 
bevoegd gezag met de vergunningverlening zou moeten worden belast had-
den deze leden nog niet bepaald. Wil de Regering, zo vroegen zij, een nadere 
uitleg geven van de huns inziens onduidelijke toelichting op dit punt (blz. 11 
van de memorie van toelichting)? Zou zij de opmerkingen ter zake van zowel 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als de Unie van Waterschappen, 
gedaan in hun reacties aan de commissie, in haar oordeel kunnen betrek-
ken? 

De leden van de C.D.A.-fractie waren van oordeel, dat, al is de situatie in 
vele gemeenten gelukkig zo, dat «zware»-lozers op de gemeentelijke riole-
ring aan bepaalde gemeentelijke voorwaarden dienen te voldoen, het voor-
stel van de Regering om de indirecte of geschakelde lozing van bij algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen stoffen aan een vergunning van de wa-
terbeheerder te binden een welkome aanvulling van het beleidsinstrumenta-
rium betekent. Overigens zou, zo meenden zij, een weinig doorzichtige situ-
atie worden geschapen wanneer aan de hand van de te lozen stof bepaald 
wordt welke instantie bevoegd is tot vergunningverlening. Een nog ingewik-
kelder situatie kan zelfs ontstaan wanneer bij voorbeeld de grenswaarde 
wordt gewijzigd en een lozer zich als gevolg daarvan tot een andere vergun-
ningverlenende instantie moet wenden, terwijl de aard van het te lozen pro-
dukt niet veranderd is. Acht de Regering het niet gewenst om (wellicht in het 
kader van de herziening van de WVO) de bepalingen hieromtrent te verdui-
delijken? 

Deze leden hadden vastgesteld, dat de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne met betrekking tot de WVO alleen van toepassing zal zijn op de beslui-
ten op grond van artikel 1, eersteen vierde lid. Betekent dit, zo informeerden 
zij, dat de indirecte lozingen, bedoeld in het tweede lid van artikel 1 en inge-
volge een algemene maatregel van bestuur gebonden aan een vergunning 
van de waterbeherende instantie, buiten een gecoördineerde behandeling 
in geval van combinatie van milieuwetten zullen vallen? 

De leden behorende tot de V.V.D.-f ractie merkten op, dat in het wetsvoor-
stel wordt beoogd de uitzondering die in de WVO wordt gemaakt voor indi-
recte lozingen op te heffen ingeval het gaat om in een algemene maatregel 
van bestuur aan te wijzen stoffen. Zij achtten het wenselijk, in verband met 
de noodzakelijke duidelijkheid en uniformiteit in het beleid en de controle-
mogelijkheden, om daarenboven voor alle indirecte lozingen, althans voor 
zover ze een bepaald minimum te boven gaan, de verplichting te handhaven 
dat ze in overeenstemming dienen te zijn met de voorschriften van de be-
heerder van de installatie, waarop geloosd wordt. 

Het hanteren van twee aparte regelingen voor een deel van de indirecte 
lozingen (zodat er drie soorten indirecte lozingen in het geding zijn: zonder 
vergunning, met vergunning van de waterbeheerder, en met vergunning 
van de beheerder van een zuiveringsinstallatie) kwam de leden van de frac-
tie van D'66 nodeloos ingewikkeld voor. 

Het geheel van de voorstellen ten aanzien van artikel 1 en 1 b overziende, 
valt op, aldus deze leden, dat het toch al niet eenvoudige stelsel van vergun-
ningen en verboden nog uitbreiding ondergaat. Bovendien leidt artikel 3 
in de door de Regering voorziene opzet tot een drietal verschillende catego-
rieën vergunningverlenende instanties. 

Daarentegen lijken het lozen al dan niet via een werk en het lozen via eigen 
of andermans werk als maatstaven voor het eisen van een vergunning niet 
onmisbaar, nu 

• een absoluut verbod mogelijk is (voor bepaalde stoffen) ongeacht of wel 
of niet via een werk wordt geloosd; 
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• bij lozing niet via een werk een vergunning vereist kan worden; en 
• bij lozing via een ander werk voor bepaalde stoffen (al dan niet uit be-

paalde inrichtingen) een vergunning vereist kan worden. 
Er zijn, zo stelden deze ledenvast, in het voorgestelde systeem vier soor-

ten vergunningen mogelijk, daarnaast eigen regels van de beheerder van 
een ontvangend werk voor zover het niet gaat om stoffen aangewezen 
krachtens de tweede volzin van artikel 1, lid 2, en twee soorten rechtstreekse 
verboden (artikel 1, lid 3 en artikel 1 b). Is hierin geen vereenvoudiging aan te 
brengen, zonder dat dit afbreuk doet aan het beoogde resultaat? 

Gedacht kan worden aan een model, dat er ruw geschetst als volgt uitziet: 
uitgangspunt is een algemeen lozingsverbod voor stoffen als omschreven in 
artikel 1, lid 1, maar ongeacht of de lozing al dan niet via een werk plaats-
vindt. Hieronder worden drie categorieën onderscheiden: stoffen waarvoor 
het verbod niet door vergunningverlening kan worden opgeheven, stof-
fen waarvoor het verbod geldt boven bepaalde emissiewaarden («grens-
waarden») en waarvoor tevens een lozingsvergunning is vereist, en de ove-
rige stoffen waarvoor een algemeen vergunningvereiste geldt. De grijze-
lijststoffen kunnen in dit stelsel etappegewijs overgaan van categorie drie 
naar categorie twee, de zwarte-lijststoffen van categorie twee naar categorie 
één. In deze opzet vervallen de door de beheerder van een ontvangend werk 
te stellen regels bij indirecte lozing (op grond van de huidige gemeentelijke 
lozingsverordeningen); dat lijkt duidelijker dan het naast elkaar kunnen be-
staan van dergelijke regels en een voor bepaalde stoffen wel te eisen ver-
gunning van de beheerder van het ontvangende water. Het betekent overi-
gens niet, dat de gemeentelijke lozingsverordening daarmee zou vervallen. 
Voor het in stand houden en beschermen van de rioleringsstelsels kan de ge-
meente als beheerder van die stelsels nadere regels blijven stellen; hoewel 
het strikt genomen niet nodig is, zou het bestaan van een dergelijke be-
voegdheid expliciet genoemd kunnen worden. 

De bevoegdheid tot vergunningverlening zou bij de geschetste opzet een-
duidig gelegd kunnen worden bij de beheerder van het ontvangende water. 

Van het algemeen vergunningvereiste (categorie drie) kunnen desge-
wenst bepaalde soorten lozingen worden uitgezonderd, bij voorbeeld huis-
houdens en bepaalde (kleinere) inrichtingen, die dan gewoon onder de na-
dere regels van de rioleringsbeheerder (blijven) vallen voor zover via riole-
ring wordt geloosd, wat bij de genoemde voorbeelden veelal het geval zal 
zijn. 

Willen de bewindslieden een wijziging in deze trant in overweging nemen, 
zo vroegen de hier sprekende leden, dan wel uiteenzetten wat hun eventuele 
bezwaren hiertegen zijn? 

De leden van de P.P.R.-fractie verklaarden zich wat de indirecte lozingen 
betreft aangesproken te voelen door hetgeen de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten in haar adres aan de Commissie over de vergunningenpro-
blematiek had opgemerkt. Welke bezwaren, zo vroegen zij, meent de Rege-
ring te kunnen aanvoeren tegen een situatie waarin, binnen de door de cen-
trale overheid gemarkeerde ruimte, de gemeenten een zelfstandig lozings-
beleid voeren op basis van een gemeentelijke verordening voor het lozen op 
de riolering. Wil de Regering in dit verband ook uiteenzetten, over welke 
middelen de gemeenten in haar optiek beschikken om lozingen tegen te 
gaan, die weliswaar door de kwaliteitsbeheerder worden toegelaten doch 
waarvan de gemeente vindt dat zij schadelijk kunnen zijn voor het f unctione-
ren van het gemeentelijk riool? 

4. Waterkwaliteitsplannen en indicatief meerjarenprogramma 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden met waardering te hebben kennis 
genomen van het in het wetsontwerp voorgestelde stelsel van indicatief 
meerjarenprogramma (IMP) en daarmee samenhangende waterkwaliteits-
plannen. De taakstelling van het IMP als een algemeen toetsingskader voor 
de operationele plannen vonden zij echter nogal vaag en vrijblijvend. 
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Juist voor het verkrijgen van een nationaal samenhangend beleid, dat op 
internationaal niveau als een programma kan worden gepresenteerd en 
waarmee ook meer eenheid tussen de provincies onderling kan worden ver-
kregen is het gewenst, zo leek het hun, om naast hoofdlijnen en beginselen 
ook kwaliteitsdoelstellingen, zeker voor langere termijn, in het IMP op te ne-
men. Bij de vaststelling van de plannen zal dan niet zozeer rekening worden 
gehouden met het IMP (artikel 10b, tweede lid), als wel het IMP gelden als 
een beleidsbepalende factor. De leden hier aan het woord hadden met grote 
instemming kennis genomen van het voorstel om de vaststelling van de wa-
terkwaliteitsplannen voor niet-rijkswateren in handen te leggen van provin-
ciale staten. Zij zagen hierin een ondersteuning van hun standpunt, dat de 
politieke besluitvorming met betrekking tot het waterkwaliteitsbeheer door 
organen van algemeen bestuur dient te geschieden. 

Wel kwam het hun gewenst voor, dat bij wet wordt geregeld, dat in de plan-
nen naast de kwaliteitsdoelstellingen op korte termijn ook de maatregelen 
worden opgenomen die nodig zijn voor realisering. Een dergelijke aanvulling 
zal het operationele karakter van de plannen benadrukken. 

De leden hier aan het woord stemden ermee in, dat de Regering met het 
oog op het voeren van een nationaal samenhangend beleid een aanwijzing 
kan geven aan provinciale staten omtrent de inhoud van het plan. Hoewel in 
de memorie van toelichting min of meer wordt gesteld dat deze aanwijzing zal 
zijn gebaseerd op het IMP verdient het aanbeveling, zo meenden zij, dit in de 
wet op te nemen. In overeenstemming hiermee is de eerder door deze leden 
bepleite, meer sturende en stellende werking van het IMP. Overigens zal te-
gen een ministeriële aanwijzing voor provinciale staten beroep op de Kroon 
behoren open te staan. 

Artikel 10d, aldus stelden deze leden vast, voorziet in de mogelijkheid dat 
waterkwaliteitsdoelstellingen worden vastgesteld ter bescherming van bij 
de waterkwaliteit betrokken belangen. Op grond hiervan kan uitvoering wor-
den gegeven aan onder meer de EG-richtlijn van 16 juni 1975 betreffende 
oppervlaktewater bestemd voor de drinkwaterproduktie. Graag vernamen zij 
hoe de Regering oordeelt over het krachtige pleidooi van de RIWA en de VE-
WIN in hun gezamenlijke reactie aan de commissie om bij uitvoering van ge-
noemde richtlijn in een algemene maatregel van bestuur de strengst mogelij-
ke normen te hanteren. De mogelijkheid van verdergaande normering dan de 
richtlijn voorschrijft, op grond van andere aspecten dan drinkwaterproduktie, 
wordt hierbij opengelaten. 

De genoemde organisaties achten het, aldus deze leden, voorts van be-
lang dat in de Internationale Rijncommissie (IRC) ten aanzien van grijze-lijst-
stoffen niet slechts overleg wordt gevoerd over de saneringsprogramma's -
zoals in de Chemie-overeenkomst wordt voorgeschreven - , maar ook over 
de kwaliteitsdoeleinden en grenswaarden. Deelt de Regering die opvatting 
en is zij bereid om het tot stand komen van een overleg over die punten 
daadwerkelijk te bevorderen? Zou het, zo vroegen deze leden ten slotte, 
geen aanbeveling verdienen de termijn van herziening van de plannen af te 
stemmen op het IMP? 

De leden van de C.D.A.-fractie, die bij hun beschouwingen in deze para-
graaf uitgingen van het beginsel dat waar taken door een lagere overheid 
vervuld kunnen worden zij niet moeten worden overgenomen door een ho-
gere, zeiden zich, nu het wetsontwerp onderscheid maakt tussen de planvor-
ming voor rijkswateren en niet-rijkswateren, te kunnen verenigen met de 
taak die het Rijk is toebedacht met betrekking tot de rijkswateren, omdat 
planvorming en beheer reeds beide bij die instantie berusten. 

Ten aanzien van andere oppervlaktewateren draagt het wetsontwerp de 
taak om voor de provincie waarin ze zijn gelegen een plan dan wel onderling 
samenhangende plannen vast te stellen op aan provinciale staten. 

De WVO, zo memoreerden deze leden, kent een stelsel van verregaande 
decentralisatie, waarbinnen acht provincies het waterkwaliteitsbeheer heb-
ben opgedragen aan waterschappen en zogenaamde zuiveringschappen. 
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Door de waterkwaliteitsbeheerders worden op basis van artikel 5 WVO be-
strijdingsplannen opgesteld. Deze plannen zijn dikwijls onderling verschil-
lend, daar het IMP weliswaar geldt als referentiekader doch op zichzelf geen 
verbindende kracht heeft. De grotere eenheid in de planvorming door de wa-
terkwaliteitsbeheerders, die zou worden bewerkstelligd door een wettelijke 
regeling dienaangaande, valt dan ook toe te juichen, aldus deze leden. 

Het wetsontwerp beperkt er zich niet toe de vaststelling van de kwaliteits-
plannen in handen te leggen van provinciale staten, het geeft ook regels 
voor de inhoud van de plannen. Deze houden in, dat de inhoud van de plan-
nen verder reikt dan de enkele vaststelling van doelstellingen, die men in het 
beleid binnen een aangegeven termijn wenst te bereiken en waarmee in de 
vergunningverlening wordt rekening gehouden. In de optiek van de Rege-
ring dient het plan eveneens het te voeren beleid te omschrijven ten aanzien 
van het kwaliteitsbeheer en de bestrijding van de verontreiniging van de 
desbetreffende oppervlaktewateren. 

Daartegen hadden de hier sprekende leden bezwaar, omdat zo (althans in 
die provincies waar het waterkwaliteitsbeheer aan waterschappen is opge-
dragen) de figuur ontstaat, dat de planvorming op een ander niveau - de 
provincie-plaatsvindt dan het niveau waarop dit beheer feitelijk wordt uit-
geoefend - het waterschap c.q. het zuiveringschap. 

Daarmee zou een onjuiste situatie worden gecreëerd. De opmerkingen in 
de memorie van toelichting, dat de waterschappen «gezien het bij hen aan-
wezige inzicht» worden betrokken bij de voorbereiding van het waterkwali-
teitsplan en - even verder - , dat in deze opzet de plannen ruimte laten voor 
nadere detaillering, met name door de met kwaliteitsbeheer belaste water-
schappen, vermochten de ongerustheid van deze leden op dit punt niet weg 
te nemen. Naar hun oordeel moeten weliswaar provinciale staten de doel-
stellingen vaststellen, waarop het waterschap zijn taak heeft te richten, 
maar dient vervolgens het waterschap als feitelijke beheerder te worden be-
last met de feitelijke beheersplanning. Alleen op deze wijze wordt voldoende 
recht gedaan aan plaats en taak van zowel provincie als waterschap. 

De hier sprekende leden wilden benadrukken, dat in het stelsel dat zij voor-
staan, nl. een gedecentraliseerd stelsel, hun voorkeur uitgaat naar een 
systeem van gelede planning, waarin de provincie uit hoofde van haar ver-
antwoordelijkheid (een bestuurlijke afweging van alle in het geding zijnde 
belangen) slechts de hoofdzaken vastlegt en de nadere uitwerking overlaat 
aan de waterschappen. 

De bepalingen zoals neergelegd in het ontwerp zouden, naar zij vreesden, 
een heel andere situatie mogelijk maken, nl. een naar hun oordeel nodeloze 
uitholling van de positie van de waterschappen tot, in het slechtst denkbare 
geval, hooguit een technische dienst van de provincie. 

Kan de Regering het daarom niet daarheen leiden, dat weliswaar de be-
slissingen over de hoofdlijnen van het beleid op provinciaal niveau komen te 
liggen, maar dat op basis van die hoofdlijnen de waterschappen uitvoerings-
plannen kunnen maken, waarin het provinciale plan wordt geoperationali-
seerd? Alleen op deze wijze zou immers de specifieke deskundigheid van de 
waterbeheerders bij de planvorming betrokken kunnen worden, terwijl de 
primaire belangenafweging bij de provincie blijft. 

De leden hier aan het woord zeiden zich geheel te kunnen verenigen met 
de inhoud en strekking van artikel 10d, dat voorziet in de mogelijkheid de 
waterkwaliteitsdoelstellingen vast te stellen ter bescherming van bij de wa-
terkwaliteit betrokken belangen. De verplichting om de vastgelegde doel-
stellingen (ten minste) in acht te nemen leek hun noodzakelijk voor het 
scheppen van eenheid in het milieubeleid. Overigens was hun niet ontgaan, 
dat de invloed van het Rijk door de voorgestelde wijziging van de wet sterk 
wordt vergroot. Dit bracht hen tot de vraag hoe deze vergrote invloed inhou-
delijk gestalte zal krijgen. 
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Dat het wetsontwerp onderscheid maakt tussen de planvorming voor de 
rijkswateren, opgedragen aan het Rijk, en de planvorming voor de niet-
rijkswateren, opgedragen aan provinciale staten, achtten de leden van de 
V.V.D. fractie uit een oogpunt van taakverdeling juist en passend. 

Op blz. 12 van de memorie van toelichting wordt dienaangaande in de 
tweede alinea opgemerkt, zo memoreerden zij, dat de vaststelling van de 
kwaliteitsplannen in handen wordt gelegd van provinciale staten, «omdat 
de behartiging van de aspecten van het algemeen belang, welke de inhoud 
van het beleid bepalen (ruimtelijke ordening, milieu, drinkwatervoorziening, 
industrie, recreatie etc.) vooral ligt op het terrein van de provinciale 
besturen». 

Nu echter in acht provincies - in alle provincies, behalve Groningen, 
Friesland en Utrecht - het waterkwaliteitsbeheer aan waterschappen is op-
gedragen, dient naar hun opvatting vanwege de in de praktijk gevolgde taak-
verdeling de rechtspositie van de andere openbare lichamen, zoals water-
schappen en zuiveringschappen, te worden gecontinueerd. 

Laatstgenoemde organen dienen derhalve als feitelijke beheerders te wor-
den belast met de feitelijke beheersplanning, zowel ten aanzien van het pas-
sieve beheer - en wel in de zin van het toepassen van de door provinciale 
staten vastgestelde doelstellingen (normen) al naar gelang de concrete situ-
atie - alsook het actieve beheer zoals zuiveringsbeheer, maatregelen in kwan-
titatieve sfeer. Deze opvatting sluit, aldus deze leden, aan bij het standpunt, 
dat de Kamer onlangs ten aanzien van de positie van de waterschappen heeft 
geformuleerd, namelijk dat Rijk, provincie en waterschappen met de water-
schapszorg en het waterbeheer belast zullen moeten blijven. Overwegingen 
van doelmatig beheer maken het immers wenselijk, dat het kwaliteitsbeheer, 
zowel in actieve als in passieve zin, niet dan in bijzondere gevallen wordt ge-
legd in andere handen dan die, welke ook de kwantitatieve zorg voor het wa-
terbeheer hebben. Het is dan ook niet logisch om ten aanzien van de vergun-
ningen deze openbare lichamen wel in te schakelen en voor het overige niet 
(zie ook: de opmerkingen van deze leden met betrekking tot artikel 3, derde 
lid). Het in de WVO gevolgde systeem stemt, zo luidde hun conclusie, overeen 
met het standpunt van de Kamer ten aanzien van de waterschappen. 

De leden behorende tot de fractie van D'66 merkten op, dat bij «plannen» 
in het algemeen de vraag is wat de status en rechtskracht van een plan zijn 
zowel wat betreft de mate waarin de plan-opstellende instantie er zelf door 
gebonden wordt als wat de werking ten opzichte van lagere overheden en 
ten opzichte van de burger aangaat. Kortheidshalve een nadere beschou-
wing over dit onderwerp hier achterwege latende, vroegen deze leden de 
bewindslieden om hun visie hierop te geven, toegespitst op het stelsel van 
plannen zoals voorgesteld in het wetsontwerp. Zij tekenden hierbij aan, dat 
in de bestaande wetgeving twee soorten plannen - bestemmingsplan en af-
valstoffenplan - een rechtstreekse werking hebben (weigering van vergun-
ning bij strijd met het plan en aanhouding bij mogelijke strijd met een plan in 
voorbereiding). Zou een dergelijke expliciete regeling van de werking van 
een plan ook niet op haar plaats zijn voor de hier geïntroduceerde operati-
onele plannen? 

Dat duidelijkheid over de status niet alleen van de operationele plannen, 
maar ook van het IMP gewenst is, wordt, aldus deze leden, geïllustreerd 
door de opmerking in de memorie van toelichting, dat het IMP «in de praktijk 
als referentiekader blijkt te fungeren». Een punt is ook, dat de operationele 
plannen een meer verplichtend karakter hebben (doorwerking in de vergun-
ningverlening) dan het IMP met zijn indicatief karakter, terwijl toch de opera-
tionele plannen ondergeschikt zijn aan het IMP. De bestuursrechtelijke rela-
tie tussen de verschillende plannen zou dan ook helderder moeten worden 
aangegeven. Bij een meer verplichtend karakter van het IMP wordt het mo-
gelijk te overwegen de door de centrale overheid op te stellen operationele 
plannen in het IMP te integreren. Het plansysteem wordt, zo zeiden de le-
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den hier aan het woord, niet eenvoudiger door èn de mogelijkheid van voor-
schriften bij algemene maatregel van bestuur èn de bevoegdheid tot aanwij-
zingen met betrekking tot provinciale plannen èn de regeling met betrek-
king tot kwaliteitsdoelstellingen bij algemene maatregel van bestuur, welke 
ook weer in het plan zijn weerslag moeten vinden. Daarbij komt nog de 
vraag hoe de plannen in concreto in de vergunningsvoorschriften hun verta-
ling moeten vinden. Alles overziende moet er een veelheid van gegevens 
met elkaar in verband worden gebracht: uitwerking van de betreffende inter-
nationale regelingen, het IMP, de operationele plannen, grenswaarden, kwa-
liteitsdoelstellingen; alles bijeen uitmondend in het beleid van vergunning-
verlening onder bepaalde voorwaarden. Kunnen de bewindslieden nader 
toelichten hoe zij zich in de praktijk het bundelen van al deze elementen 
voorstellen? Vragen die hierbij rijzen zijn onder meer: welke relatie is er tus-
sen kwaliteitsdoelstellingen en grenswaarden? Hoe komen de grenswaar-
den in de plannen tot uiting? Hoe moet de koppeling in de operationele plan-
nen plaatsvinden tussen enerzijds de functie-gekoppelde kwaliteitsdoelstel-
lingen die bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden aangeduid 
en anderzijds de stof-gekoppelde kwaliteitsdoelstellingen die uit de plannen 
voortvloeien? 

Het toespitsen van de plannen op de grijze-lijststoffen kwam deze leden 
kunstmatig voor. Waar de memorie van toelichting stelt, dat de plannen te-
vens een bestanddeel moeten vormen van het totale kwaliteitsbeheer, rijst 
de vraag wat dit precies inhoudt met betrekking tot de zwarte-lijststoffen, en 
welke overige bestanddelen men verder in de plannen ondergebracht zou 
willen zien. De memorie van toelichting (onderaan blz. 12) is hierover weinig 
concreet. 

Een herzieningstermijnvan 10 jaar voor de operationele plannen naast 
een vijfjaarlijkse IMP-herziening leek deze leden weinig gelukkig. Analoog 
aan de provinciale afvalstoffenplannen zou naar hun oordeel ook hier een 
maximum van 5 jaar haalbaar moeten zijn, ten einde synchronisatie met het 
IMP uitvoerbaar te maken. 

Zoals reeds van C.D.A.- en V.V.D.-zijde was gedaan, herinnerden ook de le-
den van de S.G.P.-fractie eraan, dat het stelsel van decentralisatie dat in de 
WVO zijn weerslag heeft gevonden ertoe heeft geleid, dat provinciale staten 
van acht provincies de waterschappen met het kwaliteitsbeheer hebben be-
last. De wijze waarop dit is geschied vertoont wel enig verschil, gelet ook op 
het duidelijke onderscheid dat gemaakt moet worden tussen passieve kwali-
teitszorg (normstelling, verbodsbepalingen en ontheffingenbeleid, dat van-
ouds aan waterschappen was toevertrouwd) en de actieve zorg (zuiverings-
beheer dat vroeger vaak door gemeenten werd gedaan, maar dat door het in 
werking treden van de WVO sterk uitbreidde en dus aangepaste maatregelen 
vroeg). 

Door de waterkwaliteitsbeheerders (van de niet-rijkswateren) worden op 
basis van de in artikel 5 WVO bedoelde provinciale verordeningen bestrij-
dingsplannen opgesteld. Waren deze aanvankelijk, onder druk van de om-
standigheden, meer speciaal gericht op de terugdringing van de waterver-
ontreiniging met zuurstofbindende stoffen, later ontwikkelde dit zich ook tot 
andere vormen van verontreiniging. Hebben de met het waterkwaliteitsbe-
heer belaste waterschappen naar de mening van de bewindslieden niet 
reeds ruime ervaring opgedaan met de planvorming? De huidige situatie, 
waarin de planvorming, zoals opgemerkt, geschiedt op basis van provinciale 
verordeningen, kenmerkt zich door verschillen in de wijze van vaststelling 
en opzet van de plannen. 

Door de planvorming door de waterkwaliteitsbeheerder in de wet zelf te 
regelen kan meer eenheid in de plannen worden verkregen. Dit is, zo zeiden 
deze leden, op zichzelf toe te juichen. Gaat het wetsontwerp met de planvor-
ming echter niet een kant op, die de waterschappen, met hun kennis en erva-
ring, te veel naar het tweede plan verschuift? Gaat de inhoud van de plannen 
volgens het wetsontwerp niet belangrijk verder dan de vaststelling van doel-
stellingen, op het bereiken waarvan, binnen een daarbij aangegeven ter-
mijn, het beleid is gericht en bij de vergunningverlening rekening moet wor-
den gehouden (artikel 10b, tweede lid, laatste volzin)? 
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Volgens de eerste volzin van artikel 10b zou, voorde rijkswateren zowel 
als voor de niet-rijkswateren, het plan eveneens het te voeren beleid dienen 
te omschrijven ten aanzien van het kwaliteitsbeheer en van de bestrijding 
van de verontreiniging van de oppervlaktewateren waarop het van toepas-
si ng is. Voor de rijkswateren achtten deze leden dit een aanvaardbare opzet, 
aangezien planvorming en beheer beide bij het Rijk berusten. Voor de niet-
rijkswateren zou evenwel, zo meenden zij, in die provincies waarin het wa-
terkwaliteitsbeheer aan waterschappen is opgedragen, de figuur ontstaan 
dat de planvorming ten aanzien van het beheer van het oppervlaktewater op 
een ander niveau, het provinciaal niveau, plaatsvindt dan het niveau waarop 
dit beheer feitelijk wordt uitgeoefend, namelijk het waterschapsniveau. 
Wordt daarmee wel een juiste bestuurlijke verhouding tot stand gebracht, 
die voldoende recht doet aan de eigen plaats en rol die provincie en water-
schap naar eigen aard en karakter in het geheel van de zorg voor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater moeten innemen? Dat provinciale staten de doel-
stellingen vaststellen waarop het waterschap zijn taak heeft te verrichten 
vloeit, zo vonden de hier sprekende leden, voort uit de thans aangegane in-
ternationale verplichtingen. Komt in de formulering van die doelstellingen 
de «knooppuntfunctie», die de provincie ten aanzien van de verschillende 
gebieden van overheidszorg (ruimtelijke ordening, milieu, drinkwatervoor-
ziening, industrie, etc.) heeft naar de mening van de bewindslieden niet 
reeds voldoende tot haar recht? 

Is het dan niet doelmatiger en ook doeltreffender het waterschap als feite-
lijk beheerder te belasten met de feitelijke beheersplanning, zowel ten aan-
zien van het passieve beheer (vertaling doelstellingen naar de concrete situ-
atie) als het actieve beheer (zuiveringsbeheer, maatregelen in kwantitatieve 
sfeer). Vanzelfsprekend zullen dan indien een provincie het waterkwaliteits-
beheer zelf uitoefent provinciale staten een dergelijk beheersplan zelf vast-
stellen. 

Zouden de bewindslieden zich kunnen vinden in een planningsysteem 
voor de niet-rijkswateren, zoals dat wordt gesuggereerd door de Unie van 
Waterschappen, dat er als volgt uit zou zien: 

a. door provinciale staten wordt het kwaliteitsplan vastgesteld dat de 
doelstellingen aangeeft waarop het feitelijk beheer wordt gericht; 

b. door provinciale staten (indien de provincie zelf het beheer uitoefent) 
dan wel de besturen van de openbare lichamen die door provinciale staten 
met het waterkwaliteitsbeheer zijn belast (artikel 6, eerste lid) worden be-
heersplannen (bestrijdingsplannen) vastgesteld waarin, rekening houdend 
met de in het waterkwaliteitsplan neergelegde doelstellingen, het feitelijk te 
voeren beleid ten aanzien van het kwaliteitsbeheer en van de bestrijding van 
de verontreiniging wordt aangegeven? 

Noodzakelijk is dan, dat evenals de Minister van Verkeer en Waterstaat de 
bevoegdheid krijgt (artikel 10c, vijfde lid) om aanwijzingen te geven aan pro-
vinciale staten, een dergelijke bevoegdheid ook aan gedeputeerde staten 
wordt toegekend ten opzichte van de openbare lichamen die door provinci-
ale staten met het waterkwaliteitsbeheer zijn belast. Tegen een dergelijke 
aanwijzing zou dan beroep op de Kroon dienen open te staan. Wordt door 
op deze wijze de verantwoordelijkheden van zowel provincie als waterschap 
te honoreren niet een beter samenhangend en evenwichtig planningsys-
teem van het geheel van de zorg voor de kwaliteit van de Nederlandse op-
pervlaktewateren verkregen? 

De leden van de P.P.R.-fractie zeiden met belangstelling te hebben kennis 
genomen van de plannen van de Regering met betrekking tot de waterkwali-
teitsplannen en het IMP. Het was deze leden daarbij niet duidelijk geworden 
waarom deze plannen uitsluitend betrekking hebben op de grijze-lijststoffen. 

Nu immers onmiddellijke verboden op de lozing van zwarte-lijststoffen 
niet worden overwogen, doch de Regering niettemin van mening is, dat de-
ze lozingen uiteindelijk dienen te worden beëindigd, ligt het, zo meenden zij, 
voor de hand, dat ook voor het bereiken van dat doel meerjarenprogram-
ma's en waterkwaliteitsplannen worden opgesteld. Is de Regering dan ook 
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voornemens om bij voorbeeld in een soort indicatief schema, een program-
ma van steeds stringenter wordende grenswaarden voor zwarte-lijststoffen 
op te nemen, met vermelding van de tijdstippen waarop voorshands 
die stringentere grenswaarden van toepassing zullen zijn? 

Met betrekking tot de termijn van de herziening van de onderscheiden 
plannen, meenden deze leden dat het beter zou zijn om aansluiting te zoeken 
bij de termijnen van indicatieve meerjarenplannen en bij de termijn van 5 
jaar die geldt voor de herziening van de planologische kernbeslissing voor 
het structuurschema industrie- en drinkwatervoorziening. Derhalve gaven zij 
de Regering ernstig in overweging om terug te komen op de nu voorgeno-
men termijn van 10 jaren. Naar hun oordeel zou daardoor tevens de relatie 
met bestemmings- en streekplannen, voor zover die tenminste wenselijk ge-
acht moet worden, kunnen worden verbeterd. Daarbij is ervan uitgegaan dat 
voor zover de hiergenoemde relatie bestaat streek- en bestemmingsplan-
nen dienen te worden vastgesteld, nadat waterkwaliteitsplannen zijn goed-
gekeurd. Mede gezien de snelheid van de technische ontwikkeling die grote 
veranderingen teweeg zou brengen wanneer zij op verbetering van de wa-
terkwaliteit gericht zou worden, achtten deze leden het niet verantwoord de 
herziening van deze waterkwaliteitsplannen over langere perioden dan 5 
jaar uit te strekken. 

Wil de Regering in dat licht nader ingaan op het aangevoerde argument, 
dat moet worden betwijfeld of in de praktijk aan een dergelijke opeenvolging 
zou zijn te voldoen? 

Het lid van de G.P.V.-fractie was van mening, dat het opstellen van water-
kwaliteitsplannen dat in dit wetsontwerp wordt beoogd goede mogelijkhe-
den zal bieden voor een gedifferentieerd waterkwaliteitsbeheer. Het opstel-
len van die plannen is opgedragen aan de provinciale besturen en de 
besturen van de betrokken waterschappen, veenschappen en veenpolders 
en andere publiekrechtelijke lichamen die genoemd worden in het tweede 
lid van artikel 6 van de WVO zullen worden betrokken bij de voorbereiding 
van het ontwerp van een plan, dan wel van een onderdeel daarvan. Kunnen 
de bewindslieden nog eens nader motiveren waarom het opstellen van deze 
kwaliteitsplannen in handen is gelegd van de provinciale besturen en niet in 
handen van de waterschapsbesturen? 

Hoe zal, zo vroeg dit lid tevens, in de praktijk de invloed geregeld worden 
van de besturen van de openbare lichamen bedoeld in artikel 6, eerste lid, op 
de totstandkoming van de kwaliteitsplannen? Hoe denken de bewindslieden 
over de suggestie die is gedaan in het blad «Milieu en Recht» (1978, nr. 1) 
om een onderscheid te maken tussen een waterkwaliteitsplan dat opgesteld 
zou moeten worden door de provinciale besturen en een uitvoeringsplan, 
dat gemaakt zou moeten worden door de waterschapsbestu ren en dat zou 
moeten dienen om het provinciale kwaliteitsplan te operationaliseren? 

Waarom bestaat er overigens ten aanzien van de waterkwaliteitsplannen 
alleen een inspraakprocedure en geen beroepsprocedure? Welke bezwaren 
zijn er, informeerde dit lid, om vooruitlopend op de invoering van de Wet al-
gemene bepalingen milieuhygiëne een beroepsprocedure in te voeren ana-
loog aan die uit laatstgenoemde regeling? 

5. Waterkwaliteitsplannen en ruimtelijke ordening 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden de opvatting van de Regering te on-
derschrijven, dat er een nauwe relatie bestaat tussen het waterkwaliteitsbe-
heer en de ruimtelijke ordening. Maar omdat nauwe relaties tussen het wa-
terkwaliteitsbeheer en andere beleidsterreinen eveneens bestaan, wilden 
deze leden geen overdreven nadruk op eerstgenoemde relatie leggen, het-
geen naar hun mening in de memorie van toelichting wel het geval is. 

Daarbij wilden zij met de Vereniging Milieudefensie wijzen op de bezwa-
ren die aan de benaderingswijze van de memorie van toelichting zijn ver-
bonden. 
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De kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewateren zouden onder meer 
worden bepaald door de bestemming, toegekend aan die oppervlaktewate-
ren. Dit kan ertoe leiden dat andere dan waterkwaliteitsoverwegingen maat-
gevend zullen zijn voor het vaststellen en hanteren van waterkwaliteitsnor-
men. Bovendien bestaat het gevaar, dat bepaalde, sterk vervuilde wateren 
een bestemming krijgen waarvoor niet of minder aan bestrijding van veront-
reiniging behoeft te worden gedaan. Wil de Regering haar oordeel over deze 
bezwaren geven? 

De nu sprekende leden merkten overigens nog op, dat over de feitelijke rela-
tie tussen het waterkwaliteitsbeheer en de ruimtelijke ordening, i.c. de 
streekplannen in de memorie van toelichting niet wordt gerept. Kan daarom 
worden uiteengezet in hoeverre nu vigerende streekplannen al bepalingen 
bevatten die ten aanzien van de waterkwaliteit richtinggevend zijn? Kunnen 
daarbij ook de ervaringen, die de streekplanwetgevers hebben in het kader 
van de afweging van diverse belangen, vermeld worden? Gegeven hun hier 
uiteengezette opvattingen voelden deze leden niet erg voor de constructie, 
dat de provinciale planologische commissie over ontwerp-kwaliteitsplannen 
zou moeten worden gehoord. Het horen van de provinciale milieuraad en 
waterstaatsraad zou naar hun mening meer voor de hand liggen en is ook 
meer in overeenstemming met de procedure op rijksniveau. 

De leden van de D'66-f ractie memoreerden, dat er tijdens de parlementai-
re behandeling van de Rijnverdragen o.a. door de fractie van D'66 al op is 
gewezen, dat het koppelen van kwaliteitsdoelstellingen aan (vooral mens-
gerichte) functies niet tot een verenging van de doelstellingen van het kwali-
tatief waterbeheer mag leiden, terwijl sommige functies (zoals koeling) bo-
vendien andere functies kunnen belemmeren. De relatie die het wetsvoor-
stel legt tussen functies en ruimtelijke ordening roept in dit verband, aldus 
deze leden, extra bedenkingen op. Bestemmingsvastlegging in het kader 
van het ruimtelijk beleid zal per definitie plaatsvinden op grond van een af-
weging tussen een veelheid van uiteenlopende belangen, wat een heel an-
dere afweging is dan het toekennen van functies uit een oogpunt van ge-
wenste verbetering van waterkwaliteit. Het zou dan ook veeleer zo moeten 
zijn, dat waterkwaliteitsdoelstellingen randvoorwaarden opleveren voor het 
ruimtelijk beleid, in plaats van omgekeerd. Wat is het oordeel van de be-
windslieden hierover? 

De leden, deel uitmakende van de P.P.R.-fractie, deelden de opvatting van 
de Regering, dat er een nauwe relatie is tussen het waterkwaliteitsbeheer en 
de ruimtelijke ordening. 

Naar hun mening bestaat een dergelijke relatie trouwens ook met beleids-
terreinen als het economisch structuurbeleid en het landschapsbeheer. De 
vraag die zich bij het vaststellen van deze feitelijke relaties laat stellen is, al-
dus deze leden, of dit gegeven bij het vaststellen en hanteren van waterkwa-
liteitsplannen moet leiden tot extra waakzaamheid, dan wel in bepaalde ge-
vallen juist tot extra soepelheid. 

Waterkwaliteitsplannen worden naar hun mening opgesteld vanuit de 
zorg voor de kwaliteit van het water. Dit zou betekenen, dat bij het opstellen 
van ruimtelijke ordeningsplannen en het aangeven van bestemmingen met 
deze waterkwaliteitseisen rekening dient te worden gehouden en dat geen 
bestemmingen worden vastgesteld die de waterkwaliteitseisen in gevaar 
zouden brengen. Kan de Regering deze opvatting onderschrijven? Welke be-
langen, zo vroegen deze leden tegen die achtergrond, zullen naar het oor-
deel van de Regering bij de provinciale planologische commissie worden in-
gebracht? 

In de verhouding tussen de besluitvorming op provinciaal en op nationaal 
niveau stelden deze leden een onevenwichtigheid vast. Als pendant van de 
provinciale planologische commissie zagen zij op rijksniveau de rijksplano-
logische commissie. Is de Regering, zo vroegen zij dan ook, bereid om ook in 
de andere richting op provinciaal niveau een constructie te zoeken analoog 
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aan die met de commissie voor waterverontreiniging van de Raad van de 
Waterstaat en de interdepartementale coördinatiecommissie voor de milieu-
hygiëne op nationaal niveau? 

6. Adviesorganen 

De leden, behorende tot de fracties van de P.v.d.A., D'66 en P.P.R. bepleit-
ten dat, gezien de nauwe relatie tussen het milieubeleid en het waterkwali-
teitsbeheer, in alle gevallen naast de Raad van de Waterstaat ook de (Voorlo-
pige) Centrale Raad voor de Milieuhygiëne advies wordt gevraagd over de 
ontwerpen van uitvoeringsregelingen. 

De leden van de genoemde fracties achtten de deelname van het Bureau 
Milieuhygiëne van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden en een 
vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken bij het over-
leg in de Coördinatiecommissie uitvoering Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren (CUWVO) te getuigen van een nogal eenzijdige benadering. Gezien 
de omvang en de verscheidenheid van de in het geding zijnde belangen, 
meenden zij dat bepaald ook andere maatschappelijke groeperingen bij dit 
overleg zouden mogen worden betrokken. Daarbij dachten zij aan milieu-or-
ganisaties, zoals de Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging tot behoud 
van de Waddenzee, en de werknemersorganisaties. 

Van D'66-zijde werd daaraan toegevoegd, dat ook een invalshoek zou kun-
nen zijn wie belanghebbende is bij de functies op grond waarvan kwaliteits-
doelstellingen worden geformuleerd. 

Laatstgenoemde leden meenden overigens, dat de extra betrokkenheid 
van de Minister van Economische Zaken bij deze materie niet speciaal voor 
de hand ligt. In elk geval mag dat niet betekenen, dat «de gevolgen van 
normstelling voor bepaalde economische activiteiten» een maatgevende rol 
zouden gaan vervullen ten aanzien van het waterkwaliteitsbeheer. In dit ver-
band zagen deze leden het antwoord op de reeds gestelde vraag «best prac-
tical of best technical means» met des te meer spanning tegemoet. De hier 
sprekende leden stelden vast, dat het coördinatiemodel (CUWVO, ICMH, 
ICWA en CIM) in zijn viervuldigheid haast noodzaakt tot een overkoepelende 
coördinatie. Kunnen de bewindslieden, mede in het licht van recente bevin-
dingen over het functioneren van interdepartementale commissies, een een-
voudiger opzet creëren? 

7. Inventarisatie en metingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie drongen erop aan, dat de Regering behal-
ve de ingevolge de Chemie-overeenkomst verplichte inventarisatie van 
zwarte-lijststoffen er ook toe zou overgaan om mede in verband met de sa-
neringsprogramma's de inventarisatie van lozingen van grijze-lijststoffen ter 
hand te nemen. 

In dit verband vroegen de leden van de fractie van D'66 of de Regering 
reeds overweegt nationaal vooruit te lopen op de mogelijkheid dat interna-
tionale afspraken tot stand komen over de inventarisatie van grijze-lijststof-
fen. 

De laatst genoemde leden verklaarden, dat om de inventarisatie goed te 
kunnen verrichten over toereikende instrumenten zal moeten kunnen wor-
den beschikt (tijd/mankracht, technische hulpmiddelen, verplichte metingen 
door lozers zelf). Kunnen de bewindslieden in de beschikbaarheid hiervan 
nader inzicht verschaffen? 

Voorts stelden deze leden vast, dat het meetnet in de eerste plaats immissie-
metingen zal betreffen; kan nader worden toegelicht hoe emissie-registratie 
zal worden gerealiseerd, bij voorbeeld in het kader van vergunningvoor-
waarden? 

Met waardering hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie kennis genomen 
van het standpunt van de Regering dat zij zorg zal dragen voor publikatie 
van de uitkomsten van de inventarisaties. Mag hieruit worden afgeleid, dat 
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de inventarisatie van lozingsgegevens openbaar is? Deze leden vroegen zich 
over igens af waa rom de publikatie c.q. openbaarheid van de inventarisatie 
van lozingen niet in de wet is geregeld. Kan de Regering daarover medede-
l ingen doen? 

De leden van de V.V.D.-fractie gaven te kennen voorstander te zijn van een 
democrat ische controle op het waterkwal i tei tsbeheer. Naar hun mening zal 
deze in de wet zijn neerslag behoren te v inden. Zij hadden dan ook node een 
bepal ing in het we tson twerp gemist , dat lozingsgegevens openbaar dienen 
te zi jn. Dit k lemt naar hun gevoelen te meer, aangezien het, naarmate meer 
emissiegegevens worden verzameld onder geheimhoudingspl icht , steeds 
moeil i jker zal bl i jken deze gegevens openbaar te maken. 

Van D'66-zijde werd gevraagd of met de te publiceren ui tkomsten van de 
inventarisatie slechts word t gedoeld op de e indui tkomsten of ook op de sa-
menstel lende onderdelen. 

Uit een oogpunt van controle op het beleid alsook in het licht van het be-
paalde in artikel 11 van de Chemie-overeenkomst hechtten deze leden grote 
waarde aan een actieve informat iepl icht van lozers, met bij voorbeeld als be-
standdelen een plicht o m dr iemaandel i jks te rapporteren over de lozingssi-
tuat ie, een directe meld ingspl icht bi j incidenten, en voor «grote lozers» een 
geregeld overleg met de overheid. Hoe stellen de bewindsl ieden zich dit 
voor? 

De leden van de P.P.R.-fractie zeiden terug te wi l len komen op de mot ie 
over de openbaarmaking van gegevens en programma's , die de Tweede Ka-
mer onlangs na de behandel ing van de Rijnverdragen heeft aangenomen. 

In de u i tnodig ing aan de Regering bevatte deze mot ie twee e lementen, te 
weten een maximaal gebru ik te maken van demoge l i j kheden tot openbaar-
making van gegevens en programma's die de Rijnverdragen bieden en in de 
tweede plaats dit op een voor ieder begri jpel i jke wi jze te doen. 

Met genoegen hadden deze leden dan ook kennis genomen van de opvat-
t ing van de Regering, dat zij zorg zal dragen voor publikatie van de u i tkom-
sten van de inventarisatie, zulks ook met het oog op de parlementaire con-
trole van het ter ui tvoer ing van overeenkomsten en r icht l i jnen gevoerde be-
leid. Zij begrepen daaruit, dat in beginsel de inventarisaties van lozingen van 
zwarte-l i jststoffen openbaar zullen zijn. Wi l de Regering in verband daarmee 
uiteenzetten hoe naast een populaire weergave van de resultaten van inven-
tarisaties ook de vol ledige li jsten van lozingen voor belangstel lenden toe-
gankelijk zullen worden gemaakt? Vanuit een oogpunt van par lementaire 
controle, vaak ondersteund door gegevens en fei ten door belangstel lenden 
verstrekt, achtten deze leden een dergeli jke toegankel i jkheid een vereiste. 
Op welke wi jze, zo vroegen zij bij deze gelegenheid ook nog, zal de Regering 
de mot ie gaan ui tvoeren, voor zover het gaat om de vergunningen ingevol-
ge artikel 3 van het Chemie-verdrag? 

Is de Regering bereid, vroegen ook deze leden ten slotte, om in de wet re-
gelen op te nemen voor passieve en actieve openbaarheid van de gegevens 
met betrekking tot de lozing van zwarte-l i jststoffen? 

8. Artikelen 

Artikel 7 

De leden van de fractie van D'66 vroegen of kan worden ingegaan op de 
koppel ing tussen stoffen en inr icht ingen, welke in de Wet inzake de luchtver-
ontre in ig ing niet op de wijze als in dit artikel word t gelegd. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af of de voor l iggende redactie 
van het tweede lid van dit artikel niet tot consequentie heeft, dat wel iswaar 
voor indirecte lozingen van zwarte-l i jststoffen een WVO-vergunning door de 
beheerder van de installatie kan worden afgegeven, maar dat ten aanzien 
van de overige stoffen de bestaande bepaling (indirecte lozer kri jgt vergun-
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ning van de beheerder van het werk en is gehouden de voorschriften van de 
beheerder van de installatie na te komen) gehandhaafd blijft. Ontstaat, als 
dat zo is, daardoor niet de ongewenste figuur dat afhankelijk van de stoffen 
in het te lozen afvalwater wordt bepaald welke instantie bevoegd is tot ver-
gunningverlening? Is dat niet een weinig gelukkige situatie? 

Ten aanzien van het vijfde lid van dit artikel merkten de leden van de 
V.V.D.-fractie op, dat de hier bedoelde voorschriften volgens de memorie 
van toelichting (blz. 9, tweede alinea) kunnen bestaan uit: in de vergunning 
op te nemen emissievoorschriften en het treffen van technische voorzienin-
gen. In dat laatste geval kan men echter, aldus deze leden, niet spreken van 
voorschriften, doch van voorwaarden, waaraan door het treffen van voorzie-
ningen moet worden voldaan. Het zou daarom aanbeveling verdienen om in 
de wetstekst aan het woord voorschriften toe te voegen «en/of voorwaar-
den». 

Artikel la 

De leden van de V.V.D.«fractie wezen op de facultatieve formulering van 
het eerste lid van dit artikel («Wij kunnen»). Is het echter niet zo, aldus vroe-
gen deze leden, dat de algemene maatregel van bestuur getroffen moet wor-
den. Zo ja, dan zou de tekst van dit artikellid daarmee in overeenstemming 
moeten worden gebracht («Wij stellen vast»). Deze formulering zou, zo zei-
den deze leden, ook aansluiten bij de inhoud en bedoeling van de richtlijnen, 
die immers als minima dienen te worden beschouwd. 

Wat is de betekenis van het woord «kunnen» in de derde regel van het eer-
ste lid, vroegen de leden van de P.v.d.A.- en V.V.D.-fracties. 

Het woordgebruik in de onderdelen a en b van het eerste lid achtten de le-
den van de V.V.D.-fractie niet helemaal correct. Waar gesproken wordt over 
«de ten hoogste toelaatbare concentratie» en «de ten hoogste toelaatbare 
gewichtshoeveelheid», zou beter kunnen worden geformuleerd «de hoogst 
toelaatbare». 

Wil de Regering de betekenis van het begrip «eenheid», gebezigd in on-
derdeel b van het eerste lid nader toelichten, vroegen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. 

Waarom, zo vroegen de leden van de fractie van D'66, ontbreekt in het der-
de lid de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne? 

Artikel 3, derde lid 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of door een bevoegdheid tot het 
verlenen, weigeren of intrekken van een vergunning in casu toe te kennen 
aan de provincie of een openbaar lichaam niet een afwijking wordt ge-
creëerd ten opzichte van het verder in het wetsontwerp gevolgde stelsel. 

Voorts stelden deze leden, dat hun niet precies duidelijk was wat in de re-
geling betreffende de schadevergoeding wordt bedoeld. Tussen wie name-
lijk moet overeenstemming over de toekenning van schadevergoeding wor-
den bereikt; tussen de schadelijdende partij en de provincie; tussen de scha-
delijdende partij en de provincie en het openbaar lichaam; tussen de scha-
delijdende partij en het openbaar lichaam? Het te voeren overleg is voorts, 
in tegenstelling tot wat opportuun en wenselijk zou zijn, in genen dele ge-
structureerd. Uit de bepaling wordt bovendien niet duidelijk door wie en ten 
laste van wie de schadevergoeding dient te worden toegekend, wanneer het 
overleg eenmaal tot overeenstemming heeft geleid. Ten slotte was deze le-
den ook niet duidelijk, wat voor het geval, dat geen overeenstemming is be-
reikt over de toekenning van de schadevergoeding, bedoeld wordt met het 
openbaar lichaam, genoemd in de laatste zinsnede van de bepaling. Is dat 
de provincie of het openbaar lichaam of soms het openbaar lichaam van het 
ontvangende water? 
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De leden van de C.D.A.-fractie plaatsten eveneens vraagtekens bij de re-
dactie van deze bepaling, waarin het al dan niet bereiken van overeenstenv 
ming tot criterium wordt gemaakt voor de vraag wie de schadevergoeding, 
bedoeld in artikel 9, derde lid, moet toekennen. Wil de Regering hieromtrent 
meer duidelijkheid verschaffen? 

Van D'66-zijde werd opgemerkt, dat, nog daargelaten de wenselijkheid 
van een bepaling als deze, het voorgestelde artikellid in elk geval helderder 
zou kunnen worden geredigeerd. 

De leden van de S.G.P.-fractie achtten het opmerkelijk, dat de vraag wie 
schadevergoeding moet betalen wordt bepaald door het al dan niet bereiken 
van overeenstemming met de beheerder van het ontvangende water. Een 
verduidelijking ter zake van de redelijkheid hiervan achtten deze leden ge-
wenst. 

Artikel 10a 

Kan de toevoeging van het element «kwaliteitsbeheer van de oppervlakte-
wateren» vergeleken met de huidige bepaling worden toegelicht, vroegen 
de leden van de fractie van D'66. 

Uit de memorie van toelichting blijkt niet ondubbelzinnig dat bij de voor-
bereiding van het IMP de waterkwaliteitsbeheerders worden betrokken. Het 
zal op prijs gesteld worden indien kwam vast te staan dat zulks wel het geval 
zal zijn, meenden de leden van de S.G.P.-fractie. 

Kan, zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie, bij het horen over het ont-
werp IMP de kring van gehoorden niet worden uitgebreid? Genoemde leden 
hadden daarbij vooral de waterkwaliteitsbeheerders op het oog. Het houden 
van een hoorzitting leek hun een zinvolle zaak. Graag vérnamen zij of de be-
windslieden deze suggestie delen. 

De leden van de V.V.D.-fractie achtten het wenselijk om bij de opstelling 
van het IMP naast de gedeputeerde staten der provincies, de Raad van de 
Waterstaat en de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne ook de water- en zui-
veringschappen, als zijnde het dichtst bij deze materie betrokken, te ho-
ren. 

In aanvulling op hun opmerkingen over de planningsystematiek in para-
graaf 4 zeiden de leden van de fractie van het C.D.A., dat wanneer de be-
voegdheid tot het vaststellen van het uitvoeringsplan bij de feitelijke beheer-
ders zou komen te liggen, aan gedeputeerde staten ten opzichte van die be-
heerders dan een aanwijzingsbevoegdheid ware toe te kennen (zulks ter ver-
krijging van een zekere uniformering), met dien verstande dat de beheerder 
beroep op de Kroon dient te kunnen instellen. 

Artikel 10b 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden meer dan eens blijk gegeven te 
hebben van hun opvatting dat waterkwaliteitsbeheer in de eerste plaats een 
milieubeheersaangelegenheid is. Op grond hiervan pleitten zij ervoor, dat 
de vaststelling van rijksplannen door de Ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne gezamenlijk plaatsvindt. 

Ook de leden van de fractie van D'66 vroegen zich af waarom in het eerste 
lid van dit artikel staat «in overleg met» in plaats van «in overeenstemming 
met» de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
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De leden, behorende tot de C.D.A.-fractie, verklaarden zich akkoord met de 
bevoegdheid die bij de Minister van Verkeer en Waterstaat (na overleg met 
zijn ambtgenoot van Volksgezondheid en Milieuhygiëne) komt, een plan 
dan wel onderling samenhangende plannen voor de rijkswateren vast te 
stellen. 

De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D. en S.G.P. informeerden, wat 
hier bedoeld is met de woorden «de bestrijding van de verontreiniging van 
de oppervlaktewateren waarop het van toepassing is», waar toch het Rijk 
geen zuiveringsbeheer uitoefent. 

Kan de zinsnede «rekening wordt gehouden» aan het slot van het tweede 
lid meer gespecificeerd worden omschreven, vroegen de leden van de 
D'66-fractie. 

De leden van de fracties van C.D.A., V.V.D. en S.G.P. vroegen of bij de 
voorbereiding van de plannen voor de rijkswateren in verband met de be-
heersrelatie tussen rijkswateren en niet-rijkswateren de feitelijke beheerders 
niet direct dienen te worden betrokken. 

Van D'66-zijde werd gevraagd of een algemene maatregel van bestuur in-
gevolge het vijfde lid niet verplicht in plaats van facultatief zou moeten zijn. 

Artikel Wc 

De leden van de S.G.P.-fractie merkten op in paragraaf 4 reeds uiteengezet 
te hebben welk systeem van planning hun voor ogen staat. Naar hun me-
ning zou het eerste lid van dit artikel duidelijk dienen te bepalen, dat ten aan-
zien van de niet-rijkswateren provinciale staten een waterkwaliteitsplan 
vaststellen, dat de kwaliteitsdoelstellingen aangeeft op het bereiken waar-
van, binnen een daarbij aangegeven termijn, het door de kwaliteitsbeheer-
ders te voeren beleid dient te zijn gericht en waarmede bij het verlenen, wij-
zigen of intrekken van een vergunning rekening dient te worden gehouden. 

In een afzonderlijk artikel zou vervolgens kunnen worden bepaald, dat pro-
vinciale staten of de besturen van openbare lichamen een feitelijk beheers-
plan opstellen, dat het te voeren beleid omschrijft ten aanzien van hetkwali-
teitsbeheer en van de bestrijding van de verontreiniging van de oppervlakte-
wateren. Zoals opgemerkt waren deze leden van mening, dat aan gedepu-
teerde staten ten opzichte van de besturen van openbare lichamen een zelf-
de aanwijzingsbevoegdheid ware toe te kennen als in het vijfde lid van 
artikel 10c wordt toegekend aan de Ministervan Verkeer en Waterstaat, met 
dien verstande dat het waterschap beroep op de Kroon dient te kunnen in-
stellen. 

De leden van de fractie van D'66 zeiden te betreuren, dat in de memorie 
van toelichting, behalve in het kader van de adviesorganen, geen aandacht 
wordt besteed aan inspraak en beroep. 

Zij vroegen zich af of daarvoor niet de lijn gevolgd kan worden van de Wet 
inzake de luchtverontreiniging. In elk geval zouden zij graag nader de visie 
van de bewindslieden op inspraak en beroep in het kader van de voorliggen-
de wetswijziging vernemen, waarbij onder meer punten spelen als het nou-
den van hoorzittingen over ontwerpplannen, de mogelijkheid van Kroonbe-
roep tegen vaststelling van een plan entervisielegging van vergunningen. 

Artikel 10d 

Zou niet expliciet in de wet moeten staan, dat operationele plannen wel 
verder maar niet minder ver mogen gaan dan het IMP, werd van D'66-zijde 
gevraagd. 
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Artikel 10e 

De leden behorende tot de fractie van D'66 vroegen of de inventarisatie 
niet mede onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne dient plaats te vinden. Loopt, zo vroegen zij voorts, de 
aanwijzing van stoffen parallel met aanwijzing krachtens artikel 1?Zo ja, wa-
re dit dan niet expliciet in de wet tot uitdrukking te brengen? 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op, dat, afhankelijk van de vraag 
wie belast is met de uitvoeringsplanning, bepaald zal dienen te worden wie 
inventarisatie en metingen verricht. Hun opvatting over dat eerste hadden zij 
reeds gegeven. Voorts bleek voor genoemde leden uit het artikel niet op te 
maken of het bij inventarisatie en metingen alleen gaat om directe en indi-
recte lozingen. 

Van S.G.P.-zijde werd naar voren gebracht, dat niet valt in te zien waarom, 
indien de feitelijke beheerder een openbaar lichaam etc is, het bestuur 
van dit openbare lichaam niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de 
lozingsinventarisatie. 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen de Regering om de inventarisatie 
niet tenminste eenmaal per 3 jaar doch eenmaal per 2 jaar te herzien zeker in 
een aanloopperiode van b.v. de eerste 10 jaar, na het in werking treden van 
de wet. 

Artikel 10f 

Welke betekenis hebben de meetvoorschriften voor de inventarisatie van 
artikel 10e, vroegen de leden van de fractie van D'66. Zou het opstellen van 
deze algemene maatregel van bestuur niet verplicht moeten zijn in plaats 
van facultatief? 

Artikel 31, vierde lid 

Aan aanwijzing van welke stoffen wordt gedacht in vergelijking met de an-
dere stoffenaanwijzingen krachtens de wet, zo werd van de kant van de 
D'66-fractie gevraagd. 

Artikel 38a 

Kan de ratio van deze bepaling nader worden toegelicht, vroegen laatstge-
noemde leden. Waarom worden alleen de richtlijnen vermeld? 

Artikel III 

Kunnen de bewindslieden enig inzicht geven, aldus vroegen de leden van 
de fractie van D'66, over hun voornemens met betrekking tot de inwerking-
treding van de wet, en in elk geval aanduiden welke prioriteit hun voor ogen 
staat in geval van ongelijktijdige inwerkingtreding van de onderscheidene 
artikelen? 

De voorzitter van de commissie, 
Berkhouwer 

De griffier van de commissie, 
Witteveen 
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