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1. Algemeen 

Allereerst willen wij er voor de goede orde op wijzen dat in deze memorie 
van antwoord betreffende het ontwerp van Wet tot wijziging van de Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren, de verbreding van de verantwoordelijkhe-
den van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne met betrekking 
tot het waterkwaliteitsbeheer, zoals wordt beoogd in de motie De Boois (nr. 
13,15.300 III), nog geen gestalte is gegeven. 

Conform de toezegging van de Minister-President, zal u voor het einde van 
dit kalenderjaar worden bericht welke de uitkomst is van het nog lopende in-
terdepartementale beraad over de wijzigingen in de bevoegdhedenverdeling. 

Blijkens het voorlopig verslag bestaat bij de bijzondere Commissie, die 
belast is met het voorbereidend onderzoek van het wetsontwerp, waarde-
ring voor de voortvarendheid welke door de Regering is betracht met de in-
diening van het wetsontwerp, dat strekt tot uitvoering van de onlangs door 
het parlement goedgekeurde overeenkomsten inzake de bescherming van 
de Rijn tegen chemische verontreiniging respectievelijk tegen verontreini-
ging door chloriden, alsmede ter uitvoering van een drietal E.G.-richtlijnen 
(voor zover deze de bescherming van de waterkwaliteit betreffen). Wij zijn de 
leden der Commissie voor de door hen uitgesproken waardering erkentelijk, 
evenals wij de leden der fracties die hun waardering over het wetsontwerp 
uitspraken daarvoor erkentelijk zijn. 

Ondanks de waardering voor deze voortvarendheid was er voor de Com-
missie aanleiding op te merken dat een gecombineerde parlementaire be-
handeling van goedkeurings- en uitvoeringswetgeving aanbeveling ver-
dient. 

De Commissie wenste dan ook te vernemen, of de Regering het plan heeft 
tot ratificatie van de overeenkomsten, nu deze reeds zijn goedgekeurd, voor-
afgaande aan de totstandkoming van de uitvoeringswetgeving. 

Wij onderschrijven de wenselijkheid in het algemeen van een gecombi-
neerde behandeling in de door de Commissie bedoelde zin van goedkeu-
rings- en uitvoeringswetgeving, zodat ook de inwerkingtreding gelijktijdig 
kan geschieden. In het onderhavige geval wordt hiervan afgeweken. In de 
memorie van toelichting op het ontwerp van de betreffende goedkeurings-
wetten (zitting 1977-1978-14 663, blz. 23) is melding gemaakt van de over-
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wegingen die hebben geleid tot het, voorafgaande aan de indiening van de 
uitvoeringswetgeving, op gang brengen van de parlementaire goedkeu-
ringsprocedure met betrekking tot de gesloten Rijnovereenkomsten. Deze 
overwegingen komen er op neer dat partijen zich ten tijde van het sluiten 
van de Rijnovereenkomsten een inwerkingtreding van de overeenkomsten 
in begin 1978 tot doel hebben gesteld. Aangezien de Rijnchemieovereen-
komst voor haar inwerkingtreding vordert dat deze door alle partijen is gera-
tificeerd, zou een situatie denkbaar zijn waarin Nederland vanwege een niet 
tijdige totstandkoming van de goedkeuringswetgeving de inwerkingtreding 
zou ophouden, hetgeen, gezien de voor Nederland bij de uitvoering van die 
overeenkomsten op het spel staande belangen, ware te vermijden. Daarom 
moet in dit geval het belang van tijdige ratificatie zwaarder wegen dan het be-
lang van het gelijktijdig gereedgekomen zijn van de nodige uitvoeringswetge-
ving. In de lijn van het vorengaande ligt opgesloten dat, nadat de overeen-
komsten wettelijk waren goedgekeurd (Stb. 1978, 416, 417), ten spoedigste tot 
ratificatie is overgegaan. De ratificatie heeft door Nederland plaatsgevonden 
op 18 september 1978. De Rijnchemieovereenkomst is op 1 februari j l. in wer-
king getreden. 

Met betrekking tot het tijdstip waarop het wetsontwerp is ingediend heb-
ben de leden van de P.v.d.A.-fractie vastgesteld dat de termijn van twee ja-
ren is overschreden, waarbinnen de wettelijke maatregelen hadden moeten 
worden getroffen ter uitvoering van EG-richtlijnen betreffende de kwaliteit 
van oppervlaktewater bestemd voor de produktie van drinkwater en de kwa-
liteit van het zwemwater. Deze leden hebben te kennen gegeven dat het naar 
hun mening gewenst is in de toekomst sneller de voor de nakoming van in-
ternationale verplichtingen nodige maatregelen te treffen. 

Het onderhavige wetsontwerp dient de tenuitvoerlegging van de verplich-
tingen welke voortvloeien uit de EG-richtlijn van 4 mei 1976 nader aan te 
duiden als de Richtlijn, alsook die van de beide door de leden van de 
P.v.d.A.-fractie genoemde EG-richtlijnen van respectievelijk 16 juni en 8 de-
cember 1975. De Richtlijn heeft, te zamen met de Rijnchemieovereenkomst, 
geleid tot het in dit wetsontwerp voorgestelde stelsel. Daarin past tevens de 
uitvoering - voor zover deze dient plaatste vinden in het kader van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren - van de beide eerdere EG-richtlijnen 
die betrekking hebben op een specifiek gebruiksdoel van het oppervlaktewa-
ter en die als zodanig een bestanddeel zijn gaan vormen van het met de 
Richtlijn beoogde, door specifieke EG-richtlijnen in te vullen algemen kader. 
Vanwege deze samenhang viel er echter niet aan te ontkomen de uitvoering 
van beide specifieke richtlijnen te doen wachten op de overigens met voor-
rang gereed gemaakte herziening met het oog op de onderhavige(kader) 
Richtlijn. 

De leden van de D'66-fractie hebben in hun algemene beschouwing over 
het wetsontwerp naar ons gevoelen terecht de aandacht gevestigd op het 
belang van de bestrijding van de waterverontreiniging, ook los van het vol-
doen aan internationale verplichtingen, en in verband daarmede op het feit 
dat het wetsontwerp de mogelijkheden op het gebied van het bestrijden van 
de waterverontreiniging verruimt. Niettemin blijft naar het oordeel van deze 
leden een meer fundamentele herziening van de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren gewenst. Zij vragen derhalve wanneer een daartoe strekkend 
wetsonwerp zou worden ingediend en welke onderwerpen daarbij in hoofd-
zaak zouden worden betrokken. 

De leden van de P.P.R.-fractie, die hiernaar eveneens informeerden, vroe-
gen om een aanduiding van de richting waarin de Regering (verdere) aan-
vulling of wijziging van de wet gewenst acht. 

Wat betreft de thans op korte termijn noodzakelijke herziening van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren zij erop gewezen dat op een aantal pun-
ten geheel of gedeeltelijk samenloop bestaat tussen enerzijds datgene waar-
toe de uitvoering van Richtlijn en Overeenkomst zal moeten leiden en ander-
zijds datgene waaraan in de - nu negenjarige - uitvoeringspraktijk van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren behoefte is gebleken. 
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Tot de onderwerpen die dit betreffen, kunnen worden gerekend het stellen 
van emissienormen voor lozingen en normen voor de waterkwaliteit, het 
scheppen van beleidskaders (waterkwaliteitsplannen) en de besluitvorming 
daaromtrent in het kader van het algemeen bestuur, de vergunningverle-
ning voor indirecte lozingen en de beëindiging van het krachtens overgangs-
recht bestaande stelsel van niet-schriftelijke (zogenaamde fictieve) vergun-
ningen. In dit opzicht is het wetsontwerp tevens te zien als een fase op de 
weg naar een algehele wettelijke herziening en dient het wetsontwerp ook 
om die reden te worden beschouwd tegen de achtergrond van het huidige 
stelsel van de wet, zoals de leden van de D'66-fractie hebben gesteld. In prin-
cipe worden echter in dit wetsontwerp geen onderwerpen aangesneden die 
niet voortvloeien uit de Richtlijn en Overeenkomst. 

Zouden dergelijke onderwerpen wel in dit wetsontwerp zijn betrokken dan 
zou naar ons gevoel de kans aanwezig zijn dat het wetsontwerp minder snel 
voortgang vindt dan met het oog op de uit de EG-richtlijnen en de Overeen-
komst voortvloeiende verplichtingen gewenst is. Bovendien zou dit een 
schadelijke invloed kunnen hebben op de positie van Nederland in het inter-
nationaal overleg. Het door de leden van de D'66-fractie genoemde bezwaar 
dat de wet hierdoor binnen een kort tijdsbestek opnieuw zal moeten worden 
gewijzigd achten wij niet zo groot, aangezien bij deze nadere herziening in 
hoofdzaak andere onderwerpen aan de orde zullen komen dan in het onder-
havige wetsontwerp. 

Tot de vraagstukken welke bij een verdere herziening aan bod zullen ko-
men kunnen worden gerekend het verplicht stellen van een oprichtingsver-
gunning voor inrichtingen die bepaalde stoffen lozen, alsmede de regeling 
van de verontreinigingsheffing, vanwege onder meer het feit dat de wet 
thans voor het rijk enerzijds en de waterkwaliteitsbeheerders anderzijds 
geen eenvormig regime voorschrijft op het punt van de berekening van de 
heffingsmaatstaf. Een meer exacte aanduiding van de richting waarin de 
desbetreffende voorstellen tot wijziging van de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren zullen gaan en van het tijdstip van indiening daarvan valt in 
dit stadium nog niet te geven. 

De leden van de D'66-fractie brachten het wetsontwerp mede in verband 
met de in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne beoogde stroomlij-
ning van de milieuhygiënische wetgeving, en spraken in dat verband zelfs 
van anticiperen. Zij verzochten om bij de beantwoording van hun opmerkin-
gen over dat onderwerp ook de taakverdeling binnen het kabinet ten aanzien 
van het kwalitatief waterbeheer te willen betrekken. 

Naar ons oordeel kan hiervoor het beste worden verwezen naar de mede-
delingen van de Minister-President tijdens de algemene politieke en finan-
ciële beschouwingen in het begin van het zittingsjaar 1978-1979 (Bijlage 
Handelingen II 78/79, blz. 345). Onder meer is toen medegedeeld dat de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne zal worden uitgebouwd tot een kader-
wet door wetten of onderdelen daarvan, die uitsluitend of in overwegende 
mate het fysieke milieu dienen, onder de werkingssfeer van die wet te bren-
gen. Dit algemene kader zal ook algemene voorzieningen op het gebied van 
de normstelling betreffen. Over de taakverdeling binnen het kabinet ten aan-
zien van het kwalitatief waterbeheer zal de Kamer nader worden bericht bij 
brief van de Minister-President, welke brief de Kamer is toegezegd bij de be-
handeling van de motie-de Boois c.s. (15300-111, nr. 13); Zie Handelingen II 
1978-1979, blz. 5230. 

Aan het verzoek van deze leden om bij onze beschouwingen te willen 
gaan op de positie van de lagere publiekrechtelijke lichamen zal evenals op 
de vraag of en in hoeverre de Nota Waterschapsbestel bij de voorbereiding 
van het wetsontwerp een rol heeft gespeeld, door ons worden voldaan in 
het gedeelte van deze memorie van antwoord waar het voorstel betreffende 
de vergunningverlening voor indirecte lozingen en de vaststelling van wa-
terkwaliteitsplannen aan de orde komt. 
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Met betrekking tot de door het lid van de G.P.V.-fractie gestelde vraag 
waarom in het wetsontwerp geen gebruik is gemaakt van de mogel i jkheid 
o m voor bepaalde bij de u i tvoer ing gerezen problemen een oplossing te ge-
ven, moge dit lid worden verwezen naar hetgeen hierboven door ons is 
gesteld omtrent het beperkte karakter van deze wetswi jz ig ing. In welke zin 
dit lid een wi jz ig ing van de wet voor ogen staat bij de door hem genoemde 
prob lemen op het punt van beheer en heff ingspl icht bij een intergewestel i j -
ke t ransport le id ing is ons niet duidel i jk. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben in hun algemene beschouwingen er 
terecht op gewezen dat het wetsontwerp als uitvloeisel van Richtli jn en 
Overeenkomst een nieuwe stap voorui t is op weg naar internationale sa-
menwerk ing. Evenals deze leden het tot ui tdrukking hebben gebracht zijn w i j 
van mening dat op het gebied van normstel l ing nog grote inspanningen zul-
len moeten worden geleverd en dat het beleid op het gebied van de mi l ieu-
bescherming en van de toepassing van mil ieuvr iendel i jke technieken met 
kracht zal moeten worden voortgezet. 

Bedoelde leden hebben aan hun beschouwingen het verzoek vastge-
knoopt dat hun inzicht word t verschaft in de stand van zaken met betrekking 
tot de ui tvoer ing van Richtl i jn en Overeenkomst in de andere daaraan ge-
bonden landen en de vorder ingen welke de Internationale Ri jncommissie 
heeft gemaakt met de ui tvoer ing van de haar bij de Overeenkomst opgedra-
gen taken. 

In zoverre de stand van zaken op het gebied van de ui tvoer ing word t be-
paald door de uitvoeringsprakt i jk word t deze beïnvloed door het tempo 
waar in omtrent de concrete inhoud van de na te leven verpl icht ingen over-
eenstemming word t bereikt in het kader van de Internationale Ri jncommis-
sie (IRC) en de Commissie der EG. Het betreft vooral de emissiegrenswaar-
den en de saner ingstermi jnen voor stoffen van de zwarte lijst, waaromtrent 
volgens vooraf overeengekomen prior i tei ten de bespreking plaatsvindt. Dit 
komt hieronder verder aan de orde in verband met de door deze leden ge-
stelde vraag over de vorder ing van de werkzaamheden der Internationale 
Ri jncommissie. 

Intussen rust op door Richtli jn en Overeenkomst gebonden landen de ver-
pl icht ing erop toe te zien dat hun nationale wetgev ing voldoende bindende 
bepal ingen inhoudt ten opzichte van de vergunningver lenende instanties en 
lozers. Wat betreft het t empo waar in en de wijze waarop die verpl icht ing 
word t nageleefd is de situatie in de onderscheidene landen ongeli jk, als ge-
volg vooral van verschil len in de wijze waarop de zorg voor de waterkwal i -
tiet daar is georganiseerd. In België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk v indt 
aanpassing plaats van de wetgev ing . In de Bondsrepubliek heeft eerder 
reeds een wi jz iging plaatsgevonden van het Wasserhaushaltsgesetz die een 
basis geeft voor de ui tvoer ing via wetgev ing van de deelstaten. Frankrijk en 
Italië daarentegen bli jken zich op het standpunt te stel len, dat de bestaande 
wetgeving aan de eisen voldoet en dat er geen behoefte is aan aanvul lende 
maatregelen. 

Voor wat betreft de ui tvoer ing van de Richtli jn behoort het tot de taak van 
de Commissie der EG hierop toe te zien en daartoe zonodig bepaalde aanbe-
vel ingen te doen. Te dien einde is zij doende een vergel i jkend onderzoek op 
te stellen van de door de l id-staten getroffen wettel i jke en administrat ieve 
maatregelen. 

Omtrent de vorder ingen welke door de Internationale Ri jncommissie zijn 
gemaakt, kan, na hetgeen omtrent de verschi l lende activiteiten dezer Com-
missie en de binnen de Commissie op bepaalde punten bereikte over-
eenstemming reeds werd vermeld in de memor ie van antwoord (blz. 10 en 
11) inzake het wetsontwerp tot goedkeur ing van de Ri jnchemie-overeen-
komst, nog het volgende worden medegedeeld. 
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De IRC heeft inmiddels aan de reeks stoffen van de zwarte lijst die zij ter 
bepaling van emissiegrenswaarden en saneringstermijnen had geselecteerd 
om met voorrang te worden behandeld, toegevoegd de stoffen hexachloor-
butadieen, endosulfan en pentachloorfenol. Grenswaarden voor kwiklozin-
gen zijn thans in discussie in de desbetreffende werkgroep van de IRC. Ver-
wacht mag worden dat laatstbedoelde grenswaarden dezelfde zullen zijn als 
die waarover binnen de Europese Commissie al een verregaande mate van 
overeenstemming is bereikt, al zal wellicht door de IRC voor de Rijn een kor-
tere saneringstermijn worden vastgesteld. Alhoewel nl. de IRC haar besluit-
vorming zowel met betrekking tot de prioriteitstelling als met betrekking tot 
de bepaling van grenswaarden en saneringstermijnen afstemt op die van de 
Europese Commissie, gaat zij toch steeds na of en in hoeverre de uitzonder-
lijke betekenis van de Rijn niet een strengere normstelling noodzakelijk 
maakt. Overigens heeft de Europese Commissie op 16 mei van dit jaar aan 
de Raad een tweetal ontwerprichtlijnen voorgelegd met betrekking tot de lo-
zingen van aldrin, dieldrin en endrin en met betrekking tot de kwaliteitsdoel-
stellingen voor het aquatisch milieu waarin deze stoffen worden geloosd 
(Pb. EG nr. 146). Soortgelijke ontwerp-richtlijnen voor kwik zijn op 20 juni 
1979 aan de Raad voorgelegd (Pb. Eg, nr. C169). 

Op de bezwaren van deze leden en die van de S.G.P.-fractie tegen de wijze 
waarop het voorgestelde stelsel van plannen bestuurlijk is opgezet, welke 
bezwaren door deze leden in onderdeel 4 van het voorlopig verslag nader 
zijn uitgewerkt, zal worden ingegaan bij de beantwoording van dat onder-
deel. 

De leden van de S.G.P.-fractie hebben gevraagd of binnen korte tijd nog 
belangrijke uitbreidingen van internationale afspraken op het gebied van 
metingen en analyses zijn te verwachten, waarnaar het wetsontwerp zich dan 
ook zou moeten gaan richten. Hiervoor verwezen deze leden naar het EG-do-
cument 555/77 van 23 februari 1978 inzake een gecoördineerde actie van de 
EEG, inzake de analyse van organische micro-verontreiniging. 

Wij nemen aan dat met het aangehaalde EG-document wordt gedoeld op 
een op 30 januari 1978 door de Commissie bij de Raad ingediend voorstel 
voor een besluit tot vaststelling van een gecoördineerde actie van de EEG op 
het gebied van de analyse van organische micro-verontreiniging in water, 
dat in het Publikatieblad van 3 maart 1978, nr. C 54, blz. 3e.v. is verschenen. 
Het document betreft de coördinatie op communautair niveau van het in de 
lid-staten uitgevoerde onderzoek van de organische micro-verontreiniging 
in water. Het resultaat van een dergelijke gemeenschappelijke actie zal ook 
van belang kunnen zijn voor verdere communautaire maatregelen met be-
trekking tot toe te passen meetmethoden en analyses. 

Het voorstel is thans in studie bij de desbetreffende werkgroep van de 
Raad. Het betreft hier echter niet een voorstel als bedoeld in artikel 12, eerste 
lid, van de richtlijn. Inmiddels is wel op 9 oktober 1979 een richtlijn vastge-
steld inzake de meetmethodes en de frequentie van de bemonstering en de 
analyse van de parameters voor de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewa-
ter dat is bestemd voor de produktie van drinkwater in de lid-staten. Deze 
EG-richtlijn (79'869/EEG) betreft de vaststelling van een communau-
tair beleid op het terrein waarvoor de EG-richtlijn van 16 juni 1975 (artikel 5, 
tweede lid) reeds een nadere richtlijn in het vooruitzicht stelt. 

De leden van D'66 hebben, met het oog op de toetsing van de wijze van 
uitvoering van de EG-richtlijnen en de overeenkomsten, verzocht te willen 
aanduiden welk onderdeel van het wetsontwerp voortvloeit uit welke bepa-
lingen van die richtlijnen en overeenkomsten. Zij wensen tevens aangege-
ven te zien welke ruimte laatstbedoelde bepalingen laten voor een andere 
wijze van wetsaanpassing dan is voorgesteld en welke bindende bepalingen 
eventueel niet in het wetsontwerp zijn verwerkt. 

Het lijkt ons inderdaad nuttig, naast de toelichting op het wetsontwerp en 
de in die toelichting opgenomen verwijzingen naar onderscheidene bepalin-
gen van richtlijn en overeenkomst, te kunnen beschikken over een overzicht 
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waaruit blijkt welke bepalingen hebben geleid tot de in het wetsontwerp 
voorgestelde wettelijke maatregelen c.q. voor de naleving van welke bepa-
lingen geen nieuwe wettelijke voorziening nodig is. Zodanig overzicht is als 
bijlage gevoegd bij deze memorie van antwoord. 

Uit dit overzicht blijkt onder meer dat een aantal bepalingen niet nopen tot 
het treffen van wettelijke maatregelen, hetzij omdat de nationale wet reeds 
de basis biedt tot het opleggen van verplichtingen aan de gedecentraliseer-
de waterkwaliteitsbeheerders en aan de lozers, hetzij omdat die bepalingen 
verplichtingen bevatten die geheel door het Rijk zelf worden uitgevoerd. 
Voorzover het de eerder genoemde EG-richtlijnen betreft van 16 juni 1975 
en 8 december 1975, gaat het (tevens) om aanpassing van de Waterleiding-
wet en van de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen. De bepalingen 
van EG-richtlijnen en van de overeenkomst binden het Rijk, dat verplicht is 
zorg te dragen voor de realisering daarvan op nationaal niveau. Overigens 
moge erop worden gewezen dat de EG-richtlijnen en de overeenkomst de 
lid-staten respectievelijk de verdragpartijen vrij laten in de keuze van de 
wettelijke maatregelen die worden getroffen en dat zij in principe slechts 
verbindend zijn voor het doel dat moet worden bereikt. 

Mede in het licht van het gestelde in de direct voorgaande alinea's zal op 
de vraag van de leden van de D'66-fractie, in hoeverre er aanleiding is om in 
de wet - ook als dat strikt genomen niet nodig zou zijn - voorzieningen te 
treffen, worden ingegaan, voor zover deze leden daarbij in het bijzonder heb-
ben gedoeld op de openbaarmaking van gegevens (motie-Jansen) en de 
meldingsplicht bij incidenten, bij de beantwoording van onderdeel 7 van het 
voorlopig verslag. 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben enige opmerkingen gewijd aan de 
EG-richtlijnen. 

In verband met het feit dat de richtlijnen een dwingend karakter dragen, in 
die zin, dat de lid-staten verplicht zijn daaraan binnen de gestelde termijn 
uitvoering te geven, meenden deze leden dat het de voorkeur zou hebben 
verdiend in deze richtlijnen te spreken van «elk der lid-staten stelt vast» in 
plaats van «de lid-staten dienen vast te stellen», aangezien uit de laatste re-
dactie zou kunnen worden afgeleid dat vaststelling (van de nodige wettelijke 
maatregelen) dient te geschieden door alle lid-staten gezamenlijk. 

Wij kunnen, daargelaten dat in de gegeven context de betekenisvan beide 
formuleringen naar ons gevoel synoniem is, ons niet voorstellen dat de ge-
kozen redactie tot de door deze leden als mogelijk veronderstelde uitleg zou 
kunnen leiden aangezien de figuur van gemeenschappelijke vaststelling zich 
niet verdraagt met het feit dat het hier om nationale wetgeving gaat. 

Met betrekking tot de richtlijn, hadden de leden van de V.V.D.-fractie gaar-
ne enkele tekstuele veranderingen gezien. 

De door deze leden aangegeven redacties zouden wellicht kunnen zijn 
overwogen bij het internationaal overleg over de vaststelling van de tekst 
van deze Richtlijn. Wij kunnen ons echter niet goed voorstellen dat deze 
eventuele andere redacties van wezenlijke betekenis zouden zijn geweest 
voorde inhoud van de verplichtingen voor de lid-staten of voor het feitelijke 
door hen te voeren beleid. 

Voor de door de leden van de V.V.D.-fractie gestelde vraag, welke de sanc-
ties zijn c.q. welke rechtsmaatregelen kunnen worden genomen wanneer eni-
ge lid-staat zich niet aan een hem krachtens de richtlijn opgelegde verplich-
ting mocht houden, dient te worden gewezen op de desbetreffende artikelen 
van het EEG-verdrag. 

Ingevolge artikel 169 van dit Verdrag brengt de Commissie indien zij van 
oordeel is dat een lid-staat een krachtens het Verdrag op hem rustende ver-
plichting - waartoe de naleving van een richtlijn behoort - niet is nageko-
men, aan die lid-staat een met redenen omkleed advies uit, na deze in de ge-
legenheid te hebben gesteld zijn opmerkingen te maken. Volgt de lid-staat 
het advies niet binnen de gestelde termijn op, dan kan de Commissie de 
kwestie aanhangig maken bij het Hof van Justitie. Daarnaast biedt artikel 
170 van het Verdrag de mogelijkheid voor een lid-staat, die van mening is 
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dat een andere lid-staat een krachtens het Verdrag op hem rustende ver-
plichting niet is nagekomen zijn klacht voor te leggen aan de Commissie, die 
daarop evenals in artikel 169 is omschreven, advies moet uitbrengen. De 
lid-staat is bevoegd om, indien het advies niet binnen drie maanden na in-
diening van de klacht is ingediend, zich tot het Hof van Justitie te wenden. 
Indien het Hof, nadat de zaak hetzij door de Commissie, hetzij door een lid-
staat aanhangig is gemaakt, vaststelt dat sprake is van niet-nakoming van 
een verplichting, is de lid-staat, op wie deze verplichting rust, gehouden tot 
het nemen van de nodige maatregelen tot herstel van het bij het arrest van 
het Hof aangewezen verzuim. 

De leden van de V.V.D.-fractie zijn van mening dat uitvoering van controle 
van de waterkwaliteit en het resultaat van die controle nogal dubieus is, nu 
in de betreffende EG-richtlijnen met betrekking tot de punten waar monster-
neming van het oppervlaktewater moet plaatsvinden geen kwantitatieve 
normen zijn gesteld. Zij hebben daarvoor gewezen op artikel 3 van de EG-
richtlijn betreffende de kwaliteit van het oppervlaktewater dat is bestemd 
voor de produktie van drinkwater. In de bepaling wordt voorgeschreven dat 
de lid-staten voor alle punten waar monsters worden genomen de waarden 
dienen vast te stellen. Daarbij wordt evenwel niet aangegeven waar die pun-
ten dienen te liggen noch ook wordt daarin bepaald dat die punten in een 
evenredige relatie dienen te staan tot de te controleren hoeveelheid water. 

Wij zijn het met deze leden eens, dat de betekenis die aan de resultaten 
van monsterneming kan worden toegekend in belangrijke mate afhankelijk 
is van de plaats waar meting wordt verricht, alsmede van de frequentie en 
methode van monsterneming en van de analyse van de monsters. Wat be-
treft de plaats van de monsterneming zij opgemerkt, dat het bij onttrekking 
van voor drinkwaterproduktie bestemd oppervlaktewater gaat om controle 
in de onmiddellijke nabijheid van het onttrekkingspunt en dus niet om de 
controle van een bepaalde hoeveel water. In artikel 5, tweede lid, van ge-
noemde EG-richtlijn (oppervlaktewater bestemd voor de produktie van 
drinkwater) wordt, gegeven de omstandigheid dat omtrent frequentie van 
monsterneming alsmede omtrent de analyse van de monsters nog geen 
communautair beleid is vastgesteld, de vaststelling van dat beleid voorals-
nog aan de nationale autoriteiten van de lid-staten overgelaten; (zoals reeds 
uit ons antwoord op een vraag van de leden van de S.G.P.-fractie bleek, is tot 
vaststelling van het communautair beleid onlangs een EG-richtlijn vastge-
steld). Voor het intussen door de nationale autoriteiten vast te stellen beleid 
noemt bedoeld artikel 5 een aantal criteria, onder meer het volume van het 
onttrokken water, de grootte van het risico dat voortvloeit uit de waterkwali-
teit en de seizoenschommelingen in die kwaliteit. Op overeenkomstige wijze 
wordt in de EG-richtlijn betreffende de kwaliteit van het zwemwater de vast-
stelling van het beleid overgelaten aan de lid-staten. 

Voor de in het kader van het waterbeheer te verrichten metingen van de 
waterkwaliteit geeft het in dit wetsontwerp voorgestelde artikel 10f de wette-
lijke basis aan het stellen van nadere regelen daaromtrent. 

In dit verband wordt nog opgemerkt, dat ook voor de aanpassing van Wa-
terleidingwet en de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen, aan beide 
hierbovengenoemde EG-richtlijnen, voorschriften zijn voorzien met betrek-
king tot de bemonstering van het voor de drinkwaterproduktie te gebruiken 
water respectievelijk van het water van in oppervlaktewateren gelegen zwenv 
inrichtingen. De onderlinge afstemming van de meetverrichtingen die zul-
len plaatsvinden krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (arti-
kel 10f) en beide genoemde wetten zal plaatsvinden in het kader van de 
voorbereiding van de desbetreffende uitvoeringsregelingen. Vermeld zij 
nog dat bedoelde EG-richtlijnen er reeds toe hebben geleid dat het nationale 
meetnet op enkele plaatsen is aangepast. De Europese Commissie is hiervan 
op de hoogte gesteld. 
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2. Emissievoorschriften en grenswaarden 

De leden van de D'66-fractie zeiden gaarne een nadere omschrijving te 
willen ontvangen van de in de wet gebruikte termen «emissievoorschrif-
ten», «emissienormen» en «grenswaarden», zulks in vergelijking met al dan 
niet overeenkomstige begrippen in de Nota Milieuhygiënische normen 
1976. De gebruikte terminologie vonden zij niet erg doorzichtig. Zij wensten 
voorts een nadere toelichting op de relatie tussen grenswaarden en emissie-
voorschriften. Een verklarend begrippenlijstje zou naar hun mening de han-
teerbaarheid van de wet kunnen vergroten. 

Van de drie door deze leden genoemde begrippen komt alleen het begrip 
grenswaarde voor in het wetsontwerp (de voorgestelde bepalingen van de 
artikelen 1, vijfde lid, 1a en 1b). In de Nota Milieuhygiënische Normen 1976 
(Tweede Kamerzitting 1976-1977,14318) wordt het algemene begrip 
grenswaarde gedefinieerd als «die hoeveelheid, concentratie of intensiteit 
(van een verontreinigende stof, organisme of fysisch verschijnsel) duur of 
frequentie van blootstelling waarbij bepaalde effecten met een zekere kans 
zullen optreden.» In genoemde Nota wordt erop gewezen dat een grens-
waarde, zodra zij verbindende kracht verkrijgt, een norm wordt. 

In de milieuwetgeving wordt het begrip grenswaarde gebruikt in de zin 
van getalsnorm welke de maximum hoeveelheid, concentratie of intensiteit 
aangeeft welke niet mag worden overschreden. Dit laatste kan betrekking 
hebben op zowel een bepaald handelen zoals in casu het lozen van afvalstof-
fen, als op een bepaalde, door menselijk handelen beïnvloede situatie in het 
milieu dat aanleiding kan zijn tot bepaalde overheidsmaataregelen. In eerst-
bedoelde zin wordt het begrip grenswaarde gebruikt in de ontworpen artike-
len 1a, alsmede - als gezegd - in de ontworpen artikelen 1, vijfde lid, en 1 b. 
In laatstbedoelde zin wordt het begrip grenswaarde onder meer gebruikt in 
artikel 54 van de Wet inzake de luchtverontreiniging. 

Het begrip emissievoorschriften komt niet voor in het wetsontwerp, doch 
in de memorie van toelichting (met name in onderdeel 2: «emissievoor-
schriften en grenswaarden»). Het begrip emissievoorschriften duidt hetzelf-
de aan als hetgeen in de richtlijn en de Overeenkomst wordt bedoeld met 
emissienormen, welke moeten worden verbonden aan de lozingsvergunnin-
gen. Het gebruik van het begrip emissievoorschriften verdient, indien het 
gaat om voorschriften die een individuele lozing betreffen, in de Nederland-
se wetgeving de voorkeur boven emissienormen. Dit laatste ligt tevens in de 
lijn van de begrippenlijst van meergenoemde Nota, waarin onder norm 
wordt verstaan een algemene regel met een bepaalde mate van verbindend-
heid. Een emissievoorschrift geeft voor een bepaalde individuele lozing de 
maximum toelaatbare hoeveelheid etc. aan. 

Het begrip grenswaarde duidt in verband met de lozing van een bepaalde 
stof de concentratie en de hoeveelheid van die stof aan welke als uitworp 
(emissie) voor welke lozing dan ook maximaal toelaatbaar is. Een grens-
waarde met een verbindend karakter die betrekking heeft op lozingen in het 
algemeen is een emissienorm. Om als norm te kunnen gelden dient zij te 
worden vastgesteld bij een besluit van algemene strekking, als voorzien in 
artikel 1a. 

Een emissienorm verhoudt zich derhalve tot het emissievoorschrift als de 
algemene regel tot het concrete geval, met dien verstande, dat het emissie-
voorschrift, uitgedrukt in een getalswaarde wel lager of gelijk maar nimmer 
hoger mag gaan dan de emissienorm. 

Wij zijn het met de leden van de P.P.R.-fractie geheel eens dat eenheid van 
begrippen in de milieuhygiënische wetten gewenst is. De hierboven ge-
noemde begrippenlijst vormt daartoe een goed middel. 

De conclusie van deze leden, dat de in de memorie van toelichting ge-
bruikte term grenswaarde overeenkomt met de in die begrippenlijst gege-
ven omschrijving van het begrip streefwaarde achten wij niet juist. Die om-
schrijving duidt immers niet het begrip grenswaarde aan in zijn algemeen-

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14 963, nr. 5 8 



heid - in de zin van hoeveelheid (etc.) waarbij bepaalde effecten met een ze-
kere kans zullen optreden - maar een bepaald soort grenswaarde, te weten 
die van de kwaliteitsdoelstelling op langere termijn. Dit soort grenswaarde 
wordt in de voorgestelde artikelen 1, vijfde lid, 1 a en 1 b - zoals ook uit het 
hierboven op vragen van de leden van de D'66-fractie gegeven antwoord 
duidelijk moge zijn - niet bedoeld. 

De leden van de P.v.d.A.-, de C.D.A.-, P.P.R.- en G.P.V.-fracties hebben in het 
voorlopig verslag een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die al-
le betrekking hebben op de wijze van benadering van het probleem der ver-
ontreiniging door zwarte-lijststoffen. 

Het lijkt ons goed de beantwoording te doen geschieden in de vorm van 
een algemene uiteenzetting, waarna voorzoveel nodig nog op de afzonderlij-
ke vragen en opmerkingen van de leden dier fracties afzonderlijk zal worden 
ingegaan. 

Zowel Richtlijn als Overeenkomst gaan er vanuit, dat de verontreiniging 
die plaats vindt door lozingen van de stoffen van de zwarte lijst geheel dient 
te worden beëindigd. Voor wat de Richtlijn betreft is dit beginsel opgeno-
men in artikel 2. Artikel 1 (onder e) van de Richtlijn omschrijft verontreinN 
ging als «het direct of indirect door de mens lozen van stoffen of energie in 
het aquatisch milieu, tengevolge waarvan de gezondheid van de mens in 
gevaar kan worden gebracht, het leven en de ecosystemen in het water kun-
nen worden geschaad, de mogelijkheden tot recreatie kunnen worden aan-
getast of een ander rechtmatig gebruik van het water kan worden gehin-
derd». 

In de Overeenkomst is het bovenbedoelde beginsel, dat de verontreini-
ging moet worden beëindigd, vastgesteld in artikel 1, met de toevoeging dat 
partijen geleidelijk willen komen tot beëindiging van lozingen «daarbij reke-
ning houdend met onderzoekingen die door deskundigen zijn verricht voor 
elk van die stoffen, alsook met de beschikbare technische middelen.» 

Richtlijn en Overeenkomst schrijven als middel om tot geleidelijke beëin-
diging van verontreiniging te komen de vaststelling voor van (geleidelijk 
scherper te stellen) grenswaarden, welke door de «emissienormen» niet 
mogen worden overschreden. Een benadering derhalve van het vraagstuk 
via de uitworp (emissie) van de stoffen. Voor de vaststelling van de grens-
waarden dient ingevolge Richtlijn en Overeenkomst te worden uitgegaan 
van de «beste beschikbare technische middelen». In het hiernavolgende zal, 
ten einde aan te sluiten op de terminologie van de Nota Milieuhygiënische 
normen 1976, in plaats van «beste beschikbare technische middelen» wor-
den gesproken van «beste bestaande technieken», welke beide begrippen 
identiek zijn aan het internationaal gebruikte begrip «best technical means». 
Voorzover de bestaande technieken niet toereikend zijn om de aanwezigheid 
van de zwarte-lijststoffen in de lozingen geheel te voorkomen, moet er van 
worden uitgegaan dat naar verbetering van die middelen moet worden ge-
zocht. Naarmate evenwel met de beste bestaande - eventueel nog verbeter-
de - middelen een verdergaande beperking van de lozing wordt bereikt zal 
zich ook in sterkere mate de vraag gaan voordoen, in hoeverre de verontrei-
niging als gevolg van de «rest-lozing» van de zwarte-lijststof, de sanerings-
fase in aanmerking nemend, nog tijdelijk wordt aanvaard. Voor deze stoffen 
blijft echter het einddoel een lozing waarin de hoeveelheid van die stof zoda-
nig is teruggebracht dat geen verhoging van de natuurlijke concentratie 
(welke nul kan zijn) in het oppervlaktewater kan worden waargenomen en 
derhalve de lozing niet meer als verontreinigend is te beschouwen vanwege 
het ontbreken van het schadelijk effect. 

Dit laatste betekent dan ook dat in de saneringsfase onderzoekingen moe-
ten worden ingesteld naar de schadelijke effecten van lozingen van de in 
dergelijke rest-lozingen voorkomende uiterst geringe concentraties van 
zwarte-lijststoffen. Het zijn met name deze onderzoekingen, waarop in arti-
kel 1 der Overeenkomst wordt gedoeld. 
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De onderzoekingen kunnen uitwijzen dat de schadelijke effecten van een 
bepaalde stof van de zwarte lijstin het aquatisch milieu van dien aard zijn 
dat beëindiging van de verontreiniging, ondanks het feit dat deze met de be-
staande technieken nog niet haalbaar is, moet worden voorgeschreven. In 
dat geval zal derhalve toch tot een nul-emissie als grenswaarde moeten wor-
den besloten. Het gelden van een dergelijke emissie-grenswaarde betekent 
materieel hetzelfde als het gelden van een absoluut verbod om te lozen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden er begrip voor dat het wets-
ontwerp naast de huidige mogelijkheid tot instelling van een absoluut lo-
zingsverbod de mogelijkheid opent om door middel van wijziging van te 
stellen grenswaarden tot geleidelijke vermindering c.q. beëindiging van lo-
zingen van zwarte-lijststoffen te komen. Uit de memorie van toelichting (blz. 
8) en met name uit de daarin voorkomende zinsnede «een dergelijk verstrek-
kend voorschrift is echter in de meeste gevallen niette realiseren» hadden 
zij echter de indruk gekregen dat op voorhand concessies worden gedaan 
ten aanzien van de beëindiging van die lozingen. 

Wij zijn van mening dat de indruk die de geciteerde zinsnede bij deze le-
den heeft gewekt niet gerechtvaardigd is. Met de betreffende zinsnede - die 
ook de leden van de fracties van de P.P.R. en van D'66 aanleiding tot vragen 
heeft gegeven - wordt gedoeld op het feit, dat voor veel stoffen van de zwar-
te lijst moet worden aangenomen dat een volledige beëindiging van de lo-
zing van die stoffen bij de beste bestaande technieken praktisch nog niet 
haalbaar is of althans slechts haalbaar is in etappes, zodat daarvoor het mid-
del van invoering van een absoluut lozingsverbod niet het beoogde resultaat 
zou kunnen hebben. (Het verbod zou immers niet enkel beëindiging van de 
lozing maar het stilleggen van de activiteit tot consequentie hebben.) Het feit 
dat op grond van die overweging met betrekking tot dergelijke stoffen een 
ander middel aangewezen moet worden geacht, te weten dat van het gelei-
delijk scherper stellen van emissiegrenswaarden, neemt niet weg dat wij 
van mening zijn dat ten volle gebruik dient te worden gemaakt van de moge-
lijkheid om met dat andere middel de beëindiging van de verontreiniging tot 
stand te brengen. De zinsnede op blz. 9 van die memorie van toelichting «dat 
voor één bepaalde stof onderscheidene grenswaarden worden gesteld al 
naar gelang het produktie-proces waarbij deze stoffen vrijkomen» gaf deze 
leden bovendien aanleiding tot de vraag of dan niet uitsluitend het veront-
reinigend effect van stoffen maatgevend is voor de te stellen grenswaarden 
en of hier soms sprake is van een tegemoetkoming aan bedrijven die hun 
produktie-proces te weinig in milieuvriendelijke zin hebben bijgesteld. 

In de memorie van toelichting is vermeld dat het stellen van grenswaar-
den ook (en dus zeker niet als regel) toepassing zal kunnen vinden in die zin, 
dat voor één bepaalde stof onderscheidene grenswaarden worden gesteld 
al naar gelang het produktie-proces waarbij deze stoffen vrijkomen. Hier is 
gedoeld op de mogelijkheid tot het stellen van emissie-normen die voor min 
of meer homogene groepen bedrijven of produktie-processen gelden (zie 
Nota Milieuhygiënische Normen 1976, blz. 17). Het stellen van deze normen 
biedt het voordeel dat de aanpak direct bij de bron geschiedt en dat daarbij 
met de specifieke omstandigheden van een bepaald produktie-proces reke-
ning kan worden gehouden. De mogelijkheid tot deze wijze van benadering, 
dat wil zeggen tot het stellen van algemeen geldende regels die zijn afge-
stemd op een bepaald produktie-proces, is aanwezig wanneer in een bedrijfs-
tak categorieën bedrijven (of industriële activiteiten) zijn aan te wijzen 
waarin nagenoeg gelijke produktie-processen in ongeveer gelijke omvang 
worden toegepast. In hoeverre deze situatie zich in de praktijk zal voordoen 
valt voorshands niet goed aan te geven. 

Een concurrentievervalsende tegemoetkoming dient daarin niet te wor-
den gezien, aangezien het middel van het stellen van dergelijke normen als 
gezegd toepassing zal vinden ten aanzien van alle onder een bepaalde cate-
gorie te rangschikken bedrijven of activiteiten. 

Dezelfde leden vroegen of uit de zinsnede op blz. 9 (onderaan) van de me-
morie van toelichting «waarbij met name de verontreiniging door zwarte-
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lijststoffen in elk geval zal moeten worden beëindigd» aan het woord veront-
reiniging de betekenis dient te worden toegediend dat alsnog wordt terug-
gekomen op het vaststellen van een absoluut lozingsverbod voor die stof-
fen, zoals in de Overeenkomst wordt beoogd. 

Uit onze boven gegeven algemene beschouwing over dit vraagstuk moge 
deze leden duidelijk zijn geworden in welke zin het beëindigen van verontrei-
niging naar onze mening dient te worden opgevat en tot welke consequen-
ties dit, ook overeenkomstig artikel 1 van de Overeenkomst, zal kunnen lei-
den. 

De leden van de D'66-fractie hebben verzocht om de verzekering dat voor 
zwarte-lijststoffen het (voorgestelde) artikel 1a een overgangsregeling is op 
weg naar toepassing van artikel 1, derde lid, van de wet. 

Uit onze eerdere beschouwing moge duidelijk zijn dat ons voor die stoffen 
de algehele beëindiging van de verontreiniging als doel van het te voeren 
beleid voor ogen staat. Evenwel zal het van enkele factoren, zoals de beste 
bestaande technieken, het voorkomen van de stof in het natuurlijke milieu 
en de schadelijkheid van zeer lage concentraties van de stof, afhangen, of uit-
eindelijk zal worden overgegaan tot het voorshands stellen van zeer lage 
grenswaarden als emissienorm dan wel tot het dadelijk op nul stellen van 
de grenswaarde welk laatste als gezegd in feite een absoluut verbod inhoudt 
en waarvooreen afzonderlijke toepassing van artikel 1, derde lid, niet nodig 
is. 

De vraag van de leden van de P.P.R.-fractie of ook in het geval dat techni-
sche middelen voor gehele of gedeeltelijke terughouding van de lozing van 
zwarte-lijststoffen niet voorhanden zijn, niettemin een absoluut verbod om te 
lozen niet uitgesloten moet worden geacht, hebben wij in het voorgaande 
reeds bevestigend beantwoord. De leden van deze fractie hebben verder te 
kennen gegeven van mening te zijn dat het vaststellen van streefwaarden, 
waarin met de aanwezigheid van technische middelen rekening wordt gehou-
den, de stimulans tot het ontwikkelen van nieuwe of nog betere technische 
middelen kan verzwakken. 

Met betrekking tot dit laatste mogen wij er, met verwijzing naar ons ant-
woord op de vraag van deze leden naar de betekenis van de term grens-
waarde, op wijzen dat het hier niet gaat om de vaststelling van streefwaar-
den maar om die van emissienormen met directe werking en gelding en 
voorts dat deze overeenkomstig Richtlijn en Overeenkomst worden vastge-
steld met inachtneming van de beste bestaande, dus reeds ontwikkelde mid-
delen. Het reeds op voorhand vaststellen van normen waaraan wegens ge-
brek aan technische mogelijkheden niet kan worden voldaan, zou, afgezien 
van het feit dat zulks niet past in het stelsel van de internationale verplichtin-
gen voor de nakoming waarvan het wetsontwerp dient, zijn doel voorbij-
schieten. Het stellen van verder gaande eisen, met als doel het ontwikkelen 
van nieuwe technieken te stimuleren, zal met betrekking tot de stoffen van 
de zwarte lijst niet kunnen geschieden door algemeen geldende emissienor-
men. Als streefwaarde is voor de onderhavige stoffen alleen denkbaar de 
nul-emissie of het nul-effect. 

Met betrekking tot de vraag van deze leden wat het beleid van de Regering 
zal zijn indien de ontwikkeling van technische middelen achterwege blijft of 
te traag verloopt, zij opgemerkt dat wij van mening zijn dat de overheid tot 
taak heeft deze ontwikkeling met behulp van de haar ter beschikking staande 
kennis kritisch te volgen en te bevorderen o.a. door het stellen van vergun-
ningvoorschriften. Daarbij pleegt ten aanzien van bestaande lozingen de in-
diening van een saneringsplan, dat de noodzaak tot het ontwikkelen van 
technische middelen met zich kan brengen, te worden voorgeschreven. In 
dat verband valt nog melding te maken van het overleg tussen overheid en 
industrie in het kader van de «Commissie Milieuhygiëne en Industrie» (met 
name de daaronder ressorterende «Stuurgroep bestrijding waterverontrei-
niging bij de bron») welk overleg juist tot doel heeft denkbeelden omtrent 
verbetering van technische middelen ter bestrijding van verontreiniging aan 
de bron te stimuleren. Voor de tot dat doel door of ten behoeve van de in-
dustrie te verrichten onderzoekingen worden rijksbijdragen verleend. 
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De leden van de P.P.R.-fractie hebben voorts gevraagd waarom een aantal 
voornemens met betrekking tot de lozing van stoffen van de zwarte lijst niet 
tevens zou gelden met betrekking tot stoffen van de grijze lijst, aange-
zien toch ook ten aanzien van laatstbedoelde stoffen het beleid dient te zijn 
gericht op een zo ver mogelijk terugdringen van die stoffen. Zij noemden 
daarbij het stellen van een termijn aan lozingsvergunningen voor die stoffen 
en het opnemen van ook stoffen van de grijze lijst in de aanwijzing van stof-
fen voor de lozing waarvan een vergunning is vereist. 

In het wetsontwerp wordt in de verschillende bepalingen waarin sprake is 
van besluiten ten aanzien van stoffen (absoluut verbod, vaststelling emissie-
grenswaarden, vergunningvereiste voor indirecte lozingen en voor lozingen 
met zogenaamde fictieve vergunningen) geen onderscheid gemaakt tussen 
stoffen van de zwarte en van de grijze lijst. Dit laat de mogelijkheid open om 
ten aanzien van tot de grijze lijst behorende stoffen, waarvoor de eerstaange-
wezen middelen tot sanering het vergunningenbeleid en de daarbij te hante-
ren waterkwaliteitsnormen en de waterkwaliteitsplannen (programma's) zijn, 
niettemin onder bepaalde omstandigheden een zelfde benaderingswijze te 
kiezen als voor zwarte-lijststoffen. Het is bij voorbeeld mogelijk dat voor som-
mige stoffen van de grijze lijst het opstellen nog wel enige tijd zal duren, inge-
val nog niet voldoende bekend is over het schadelijk effect van die stoffen 
maar wel voldoende over de best uitvoerbare technieken om de lozingen van 
die stoffen te beperken. Dit zou ertoe kunnen leiden dat intussen, bij gebreke 
van formele normstelling voor de stoffen, de nog openstaande marge wordt 
opgevuld, een ontwikkeling die met name in meergenoemde Nota milieuhygië-
nische normen 1976 wordt afgewezen. In het internationaal overleg is deze 
benaderingswijze neergelegd in de EEG-richtlijn van 20 februari 1978 betref-
fende de afvalstoffen afkomstig van de titaandioxyde-industrie (Pb.L 54 blz. 
19 e.v. van 25 februari 1978). Hoewel het in deze richtlijn gaat om het voorko-
men en geleidelijk verminderen van de verontreiniging (met het oogmerk 
van beëindiging) door afvalstoffen van de titaandioxyde-industrie, welke af-
valstoffen voornamelijk uit grijze-lijststoffen bestaan, en derhalve de sane-
ring uitsluitend via waterkwaliteitsnormen en -plannen voor de hand ligt, is 
deze benadering gecombineerd met die van lozingsnormen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg of er een tijdschema bestaat voor de pe-
riode waarin en een programma voor de wijze waarop de doelstelling van 
een algemeen lozingsverbod voor zwarte-lijststoffen zal moeten worden 
verwezenlijkt. Het kwam hem nuttig voor binnen de zwarte lijst prioriteiten 
te stellen met betrekking tot stoffen die het eerst uit het oppervlaktewater 
verdwenen zouden moeten zijn. 

Met betrekking tot de door dit lid gestelde vraag zij vooropgesteld, dat, 
waar het hier gaat om stoffen die alle als zeer schadelijk voor het aquatisch 
milieu worden aangemerkt, het zeer moeilijk is naar objectieve criteria een 
onderscheid, laat staan prioriteiten, vast te stellen. Anderzijds echter valt er, 
doordat voor een veelheid van stoffen van de zwarte lijst richtlijnen moeten 
worden voorbereid, in het internationaal overleg niet aan te ontkomen dat 
een selectie van de eerst te behandelen stoffen plaatsvindt. 

In onderdeel I (Algemeen) van deze memorie is aangegeven wat de 
laatste stand van zaken in dezen is. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben gevraagd of bij het vergunningen-
beleid, waaromtrent in de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat de 
beschikbaarheid van technische middelen daarin zal moeten worden verdis-
conteerd, gevraagd of sprake is van een verschuiving in het regeringsbeleid 
van «best practicable» naar «best technical means» dan wel of een toetsing 
aan de economische haalbaarheid blijft geboden. 

De verplichting de beste bestaande technieken tot richtsnoer te nemen 
geldt ingevolge Richtlijn en Overeenkomst bij de ten aanzien van zwarte-
lijststoffen te stellen algemeen geldende emissienormen (grenswaarden, als 
bedoeld in het voorgestelde artikel 1a). Zoals deze leden terecht opmerken, 
gaat het er daarbij om uitvoering te geven aan internationaal geldende mini-
mumverplichtingen. Bij de vraag of nationaal nog scherpere grenswaarden 
zouden kunnen worden gesteld zal de vraag of deze ook economisch haal-
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baar zijn (practicable) zeker een rol spelen. Hetzelfde geldt indien bij het ver-
gunningenbele id daarnaast nog de vraag aan de orde zou komen of ten aan-
zien van een afzonderli jke lozing ( individuele bronbenadering) niet strenge-
re voorschr i f ten zouden kunnen worden gesteld dan die welke op grond van 
artikel 1a als algemeen m in imum gelden. 

De leden van de D'66-fractie hebben, er over igens op wijzende dat het be-
gr ip «technical means» als cr i ter ium nadere invul l ing behoeft, gevraagd te 
wi l len bevestigen dat met de term «beschikbare technische middelen» word t 
gedoeld op «best technical means». Deze vraag beantwoorden w i j , zoals al 
bleek, bevest igend. De overige door deze leden in aanslui t ing op de voor-
gaande vraag gestelde vragen van onderscheidene inhoud hebben, naar w i j 
menen te mogen aannemen, reeds beantwoord ing gevonden in het vooraf-
gaande. 

De leden van de fractie der P.v.d.A. vroegen of het geen aanbevel ing zou 
verdienen de vaststel l ing van grenswaarden alt i jd te doen plaatsvinden bij 
een algemene maatregel van bestuur, zowel wanneer de vaststel l ing ge-
schiedt als nakoming van een internationale verpl icht ing als wanneer het 
gaat om vaststel l ing op grond van nationaal beleid. Deze leden vreesden na-
melijk dat de procedure van een ministerieel besluit, welke procedure is 
voorgeschreven in geval het ui tvoering betreft van internationale verpl ictv 
t ingen, het terstond vaststellen van scherpere grenswaarden - uit overwe-
gingen van nationaal beleid - zou blokkeren. De leden van de fracties der 
S.G.P. en P.P.R. stelden dezelfde vraag, daarbi j wi jzend op de ingr i jpende 
gevolgen welke aan de vaststel l ing van grenswaarden kunnen zijn verbon-
den voor onder meer de internationale concurrent ieverhoudingen. 

Met betrekking tot de invoering van grenswaarden zijn meerdere situaties 
voorstelbaar. Gezien het belang dat uit een oogpunt van evenwicht ige inter-
nationale concurrent ieverhoudingen aan het tot stand komen van normste l -
l ing op internationaal niveau moet worden gehecht, zal het vermoedel i jk 
meest voorkomende geval zijn dat tot de invoer ing van grenswaarden pas 
word t overgegaan nadat daarover - en over de termi jn van invoer ing voor 
bestaande lozingen - overeenstemming is bereikt in het kader van het EG-
of Ri jnoverleg. 

Dit neemt niet weg dat de Regering, alvorens zij de invoering van normen 
bevordert zich er rekenschap van dient te geven of het in internationaal over-
leg bereikte resultaat voor het nationaal te voeren beleid aanvaardbaar is te 
achten. Is dat het geval - en behoeft er derhalve aan de internationale norm 
niets te worden toegevoegd - dan kan voor de invoer ing van de grenswaarde 
met een ministerieel besluit worden volstaan. Het zou in zo'n geval niet zin-
vol zijn de invoer ing te doen ophouden door de zwaardere en uit de aard der 
zaak langduriger procedure van een algemene maatregel van bestuur welke 
inhoudel i jk gelijk zou zijn aan het besluit van het internationaal orgaan. 
Daarnaast kan zich de situatie voordoen dat het uit een oogpunt van speci-
fieke mi l ieuhygiënische omstandigheden of behoeften gewenst is een 
scherpere dan de internationaal overeengekomen grenswaarden als norm 
vast te stellen. In dat geval is de invoer ing van de grenswaarde niet slechts 
de ui tvoer ing van een internationaal besluit en is niet de procedure van arti-
kel 1 a, derde l id, ( invoering bij ministerieel besluit) doch die van artikel 1 a, 
tweede l id , ( invoer ing bij algemene maatregel van bestuur) van toepassing. 
Er kan dus geen sprake van zijn dat het stellen van scherpere nationale 
grenswaarden zou kunnen worden geblokkeerd door de procedure van een 
ministerieel besluit. 

Wat de voorbereid ing van vorenbedoelde algemene maatregel van be-
stuur betreft, hebben de leden van de P.v.d.A.-fractie geïnformeerd hoe wi j 
staan tegenover het daarbij betrekken van belanghebbende organisaties. 

De leden van de fracties der S.G.P. en P.P.R. verbonden hieraan de vraag 
of het geen aanbevel ing zou verdienen voor het verschaffen van voldoende 
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inspraakmogelijkheden een soortgelijke regeling op te nemen als die welke 
is voorzien in artikel 88 van de Wet inzake de luchtverontreiniging, dat wil 
zeggen publikatie van het ontwerp en mogelijkheid tot indiening van bezwa-
ren. 

Tegenover de gedachte van de leden van de P.v.d.A.-fractie staan wij posi-
tief. 

Voor de verdere beantwoording van hun vraag mogen wij verwijzen naar 
onderdeel 6 van deze memorie van antwoord waarin op dezelfde vraag, die 
ook in het daarmede corresponderende deel van het voorlopig verslag is 
naar voren gebracht door de leden van de fracties van D'66 en P.P.R., nader 
wordt ingegaan. 

Onze beantwoording komt erop neer dat wij het een goede gedachte vin-
den dat in de voorbereidingsfase, dat wil zeggen wanneer de vast te stellen 
uitvoeringsregeling nog niet haar beslag heeft gekregen in een ontwerp, ge-
legenheid zal zijn voor belanghebbende organisaties om kennis te nemen 
van de stand van zaken en daarbij blijk te geven van haar opvattingen over 
hetgeen aan de orde is. 

Het lijkt ons niet nodig om naast de contactcommissie welke ons tot dat 
doel voor ogen staat, en voorafgaande aan de advisering door de Raad van 
de Waterstaat, nog in een afzonderlijke procedure te voorzien in de door de 
fracties van de S.G.P. en P.P.R. bedoelde zin. 

De leden van de C.D.A.-f ractie vroegen zich af of de nationale grenswaar-
den en emissienormen algemene gelding zullen hebben dan wel een zekere 
differentiatie naar de verschillende oppervlaktewateren tot de mogelijkhe-
den behoort. Zou immers in dat laatste geval, zo vroegen deze leden, de be-
leidsruimte voor de lagere overheden niet in hogere mate worden beperkt 
dan voor het voeren van een eigenlijk beleid wenselijk is. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg in aansluiting hierop of het mogelijk is 
de toenemende centralisatie die het noodzakelijk gevolg is van de landelijke 
normstelling zoveel mogelijk te beperken en daarom bij die normstelling 
een «tolerantiegrens» aan te brengen zodat de provincies zich kunnen bewe-
gen tot een minimum- en een maximumnorm. 

De landelijke normstelling waarvan hier sprake is, betreft een minimum-
vereiste, waaraan, al naar gelang het betreft de emissie op de waterkwaliteit, 
moet zijn voldaan bij het stellen van emissievoorschriften in vergunningen, 
respectievelijk bij het opnemen van kwaliteitseisen in de waterkwaliteits-
plannen. Juist doordat echter deze normstelling een minimumvereiste be-
vat, hebben de lagere overheden ruimte tot nadere bepaling van een eigen 
zelfstandig beleid, mits zij daarbij blijven binnen de door de landelijke norm-
stelling getrokken grenzen. Zij kunnen rekening houden met de specifieke 
belangen die aan de waterkwaliteit van een bepaald oppervlaktewater zijn 
verbonden, bij voorbeeld door de ligging daarvan in een beschermd natuur-
gebied. Daartoe kunnen zij het stellen van strengere dan de landelijke eisen 
in overweging nemen. In zoverre is er dus een beperking mogelijk op het 
centraliserend effect van de landelijke normstelling. Anderzijds echter is ook 
de vrijheid om strengere eisen te stellen onderhevig aan zekere beperkin-
gen. Er valt namelijk op te wijzen dat een strengere normstelling voor opper-
vlaktewateren in het ene gebied ten opzichte van die van een ander gebied 
problemen zal kunnen oproepen zowel uit een oogpunt van evenwichtig mi-
lieubeleid als uit een oogpunt van realiseerbaarheid door de verschillende 
waterbeheerders die het betreft, alsook uit een oogpunt van concurrentie. 

De leden van de P.P.R.-f ractie hebben verzocht te willen aangeven of wan-
neer (in verband met de vaststelling van emissie-grenswaarden van een be-
paalde stof) gesproken wordt over de hoogst toelaatbare gewichtshoeveel-
heid van die stof per - bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen -
eenheid, die eenheid ook een tijdseenheid kan zijn, zodat het mogelijk is de 
hoeveelheid te lozen stof bij voorbeeld per uur aan een maximum te binden. 
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De bedoelde eenheid zal in principe ook een tijdseenheid kunnen zijn. Het 
gebruik voor een voor alle lozingen gelijkelijk geldende tijdseenheid, bij het 
aanduiden - als grenswaarde - van een maximum toelaatbare gewichtshoe-
veelheid, heeft veelal als bezwaar dat daarbij geen onderscheid wordt ge-
maakt naar de produktiecapaciteit van de bedrijven van waaruit die stof 
wordt geloosd. Daardoor zou de vaststelling van een dergelijke grenswaar-
de, al naar gelang de hoogte waarop zij wordt gesteld, in het nadeel respec-
tievelijk het voordeel werken van bedrijven met grotere of kleinere produk-
tiecapaciteit, hetgeen uiteraard niet gewenst is. 

De vraag van deze leden naar aanleiding van het boven aan blz. 9 van de 
memorie van toelichting gestelde omtrent de relatie tussen emissie-grens-
waarden en produktieproces heeft reeds beantwoording gevonden in het-
geen daaromtrent eerder in deze memorie van antwoord is uiteengezet. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben verzocht nader te willen toelichten 
waarom voor invoering of verscherping van grenswaarden de voorkeur 
wordt gegeven aan wijziging of intrekking van de vergunning in plaats van 
het binden van de vergunning aan een termijn, zoals de richtlijn voorschrijft. 

Wij hebben de indruk dat hier sprake is van een misverstand dat is gewekt 
doordat in de memorie van toelichting (blz. 10 onderaan) een voorkeur 
wordt uitgesproken voor wijziging of intrekking van een vergunning boven 
het aan de vergunning verbinden van een termijn. De door ons gemaakte 
opmerking maakt deel uit van een uiteenzetting inzake het (vergunningen) 
beleid in het algemeen, met betrekking tot het terugdringen van lozingen 
van zwarte-lijststoffen. Wij hebben er in dat verband slechts op willen wijzen 
dat er gevallen zijn waarin ten tijde van de vergunningverlening reeds vol-
doende inzicht bestaat in de mogelijkheid om de lozing na verloop van tijd te 
kunnen beperken zodat met het oog daarop een termijn kan worden gesteld 
die met redenen kan worden omkleed, en andere gevallen waarin dat niet zo 
is. In die laatstbedoelde gevallen zal gebruik moeten worden gemaakt van 
het middel van tussentijdse wijziging van de vergunningvoorschriften o f -
eventueel -intrekking van de vergunning. 

Overigens zijn wij van mening dat - waar dit mogelijk is - het in de ver-
gunning opnemen van de wijze waarop en het tempo waarin de lozing van 
zwarte-lijststoffen moet worden verminderd de voorkeur dient te hebben. De 
huidige vergunningenpraktijk is daarop dan ook afgestemd. 

Intussen heeft de evengenoemde door ons in de memorie van toelichting 
uitgesproken «voorkeur» geen betrekking op het geval dat moet worden 
overgegaan tot invoering van grenswaarden of van scherpere grenswaar-
den. Deze invoering geschiedt in eerste instantie rechtstreeks door het be-
sluit waarbij de vaststelling geschiedt van de grenswaarde, en van de ter-
mijn waar binnen deze voor bestaande vergunningen gaat gelden (zie het 
nieuwe artikel 1 a, tweede lid), met dien verstande dat die grenswaarden van 
rechtswege effect krijgt door het verbod die grenswaarden te overschrijden 
(zie het nieuwe vijfde lid van artikel 1). Dit wordt elders in de memorie van 
toelichting (blz. 10, alinea 3 e.v.) uiteengezet. Daarnaast wordt gewag ge-
maakt van de eventuele noodzaak tot herziening van bestaande vergunnin-
gen. Deze noodzaak zal zich voordoen, indien een verleende vergunning met 
betrekking tot de aanwezigheid in het afvalwater van een stof, waarvoor een 
grenswaarde is vastgesteld, een hogere waarde dan die grenswaarde toe-
staat. Hiervoor is van belang dat de verleende vergunning inderdaad ook is 
onderworpen aan de beperking, dat zij voor wijziging of desnoods intrekking 
vatbaar is. Voor de onderhavige vergunningen volgt dit uit het feit dat in de 
wet (vgl. artikel 8, e.v.) zonder meer van de mogelijkheid tot wijziging of in-
trekking wordt uitgegaan. Aangezien dit laatste niet voor alle lid-staten even 
vanzelfsprekend is - in sommige lid-staten draagt een eenmaal verleende 
vergunning meer het karakter van een verkregen recht waarop niet of moei-
lijk kan worden teruggekomen - bepaalt artikel 3, vierde lid van de Richtlijn 
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uitdrukkeli jk dat vergunningen slechts voor beperkte duur mogen worden 
ver leend. Voor de Wet verontre in ig ing oppervlaktewateren vloeit , als ge-
zegd, het t i jdeli jk karakter van de vergunning reeds uit het bestaande wette-
lijke stelsel voort . Een afzonderli jke wettel i jke voorziening lijkt ons dan ook 
niet van node. 

Door de leden van de D'66-fractie is in dit verband de suggestie gedaan 
om aan de vergunning een geclausuleerde termi jn te verbinden in die zin, 
dat de vergunning zekere t i jd na vaststel l ing van de nieuwe grenswaarde on-
geldig word t , ten einde daarmede te bewerkstel l igen dat de vergunninghou-
der zelf de verantwoordel i jkheid gaat dragen voor de aanpassing van zijn 
vergunning. 

Daargelaten nog dat w i j niet overtu igd zijn van de noodzaak om op deze 
wijze de eigen verantwoordel i jkheid van de vergunninghouder te accentu-
eren, menen w i j dat aan een dergeli jke oplossing geen behoefte bestaat en 
dat deze in bepaalde opzichten haar doel voorb i j zou schieten. Zoals immers 
reeds is gesteld, is het de bedoel ing dat de nieuwe grenswaarde van rechts-
wege effect verkri jgt. Daarmede word t derhalve reeds bewerkstel l igd dat de 
nieuwe grenswaarde voorrang heeft boven eventuele hogere waarde, die 
krachtens vergunning is toegestaan. Overigens is het zeer we l mogel i jk dat 
de bestaande vergunning reeds met de nieuwe grenswaarde, die ten slotte 
slechts een algemene min imum-e is inhoudt , overeen komt. Bovendien be-
v inden zich in de lozing, met betrekking tot welke de vergunning is ver leend, 
meestal ook nog tal van andere stoffen. Het zou dan ook te ver voeren indien 
telkens wanneer een nieuwe grenswaarde is vastgesteld opn ieuw een ver-
gunn ing, en dus ook voor de lozing van laatstbedoelde stoffen, zou moeten 
worden ver leend. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben in verband met de beëindiging 
van het stelsel van f ict ieve vergunningen - voor lozingen van bij algemene 
maatregel van bestuur nader aan te wi jzen stoffen - de vraag gesteld hoe de 
procedure van het vierde l id van artikel 31 - dat die beëindiging behelst -
zich verhoudt tot de procedure van artikel 16, tweede l id, van de wet. 

Ingevolge het voorgestelde vierde lid van artikel 31 word t bij de algemene 
maatregel van bestuur, waarbi j bedoelde stoffen worden aangewezen een 
termi jn gesteld binnen welke voor lozingen waar in die stoffen voorkomen 
een schrifteli jke vergunning moet worden aangevraagd. Ingeval de schrifte-
lijke vergunning binnen die termi jn is aangevraagd en vervolgens een 
beschikking op de aanvraag is genomen, mag de bestaande lozing nog ge-
durende een jaar na de datum waarop de beschikking onherroepel i jk is ge-
worden op dezelfde voet worden voortgezet, dus ook wanneer de genomen 
beschikking een weiger ing inhoudt indien daarbi j vergunningvoorschr i f ten 
worden gesteld waardoor de lozing niet ongewi jz igd mag worden voortge-
zet. Hieruit volgt derhalve impl iciet dat krachtens deze bepaling van over-
gangsrecht ten aanzien van beschikkingen die betrekking hebben op be-
staande lozingen, waarvoor reeds een zogenaamde fictieve vergunning 
go ld , het niet mogel i jk is deze met toepassing van artikel 16, tweede l id, ter-
stond in werk ing te doen treden. 

De veronderstel l ing van de leden van de fractie van D'66, dat de aanwi j -
zing van stoffen ingevolge artikel 31 , vierde l id, zou corresponderen met die 
ingevolge artikel 1, is, voor zover zij daarbi j althans het oog hebben op de 
voorgestelde aanvul l ing op artikel 1, tweede l id, juist. Deze aanwijzingen 
vloeien voort uit het zelfde vereiste van zowel de Richtli jn als van de Over-
eenkomst dat voor lozingen van de stoffen van de zwarte en van de grijze 
lijst een (schriftelijke) vergunning is vereist. Het lijkt ons niet nodig deze cor-
respondentie ook in de wet zelf vast te leggen. 

De leden van de S.G.P.-fractie kwam de mot iver ing van artikel 3 1 , vierde 
l id, waardoor - zoals zij het uitdrukken - het insti tuut van de fictieve vergun-
ningen zou komen te verval len, wein ig overtu igend voor. Bij deze leden be-
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stond de indruk dat internationale regelingen als kapstok moesten dienen 
om de volstrekt legale fictieve vergunningen in schriftelijke om te zetten. 

In de memorie van toelichting is er reeds op gewezen dat het nieuwe vier-
de lid van artikel 31 noodzakelijk is geworden, doordat zowel Richtlijn als 
Overeenkomst voorschrijven dat de lozing van stoffen van de zwarte en de 
grijze lijst slechts plaatsvindt met een vergunning waaraan emissievoor-
schriften zijn verbonden. Naar algemene opvatting zal deze vergunning dan 
ook een schriftelijke vergunning moeten zijn. De onderwerpelijke bepaling -
die derhalve niet geldt voor iedere fictieve vergunning, maar slechts voor 
die waarbij sprake is van lozing van bepaalde aan te wijzen zeer schadelijke 
stoffen - is dan ook wel degelijk noodzakelijk ter nakoming van internationa-
le verplichtingen uit Richtlijn en Overeenkomst. Daaraan doet niet af, dat 
met deze bepaling tevens een ontwikkeling wordt bevorderd welke ook uit 
een gezichtspunt van nationaal beleid wenselijk moet worden geacht. 

Voorts stellen deze leden de vraag of artikel 31, vierde lid, niet betekent, 
dat, wanneer de houders van «fictieve» vergunningen voor lozingen, waarin 
die aangewezen stoffen voorkomen, voortaan een schriftelijke vergunning 
zal moeten worden aangevraagd voor de lozing, dus ook voor zover daarbij 
niet-aangewezen stoffen worden geloosd. Hieraan verbonden deze leden 
twee verdere vragen, namelijk of deze bepaling er niet toe zou kunnen lei-
den, dat - bij ambtshalve beschikking - ongemotiveerd tevens zou kunnen 
worden ingegrepen in de lozing van die laatstbedoelde stoffen en voorts, of 
het feit dat bij afwezigheid van de algemene maatregel van bestuur de «fic-
tieve» vergunning voortduurt niet een zekere discriminatie inhoudt. 

De veronderstelling van deze leden dat bij lozing van aangewezen stoffen 
de aanvraag om een schriftelijke vergunning de lozing als geheel zal moeten 
omvatten is juist. Wij kunnen evenwel niet goed inzien dat juist hierdoor de 
gelegenheid zou ontstaan tot ongemotiveerd ambtshalve ingrijpen in de lo-
zing van de niet aangewezen stoffen. Een eventuele bij de vergunningvoor-
schriften aan te brengen wijziging van hetgeen met betrekking tot de lozing 
van die stoffen is toegestaan zal immers bij de beschikking op de vergun-
ningaanvraag - dus niet bij «ambtshalve» beschikking - met redenen moe-
ten worden omkleed. Overigens dient men niet uit het oog te verliezen dat 
ook bij de toepassing van de wet, zoals deze thans luidt, ervan uit wordt ge-
gaan dat alle «fictieve» vergunningen, al worden deze thans niet aan een 
tijdslimiet gebonden, na verloop van tijd ambtshalve - wanneer de vergun-
ningaanvrager daar althans zelf niet om verzoekt - in het kader van het sane-
ringsbeleid door schriftelijke worden vervangen. 

De afwezigheid van een algemene maatregel van bestuur - dus van aan-
wijzing van stoffen, bedoeld in artikel 31, vierde lid, - zou deze bepaling een 
dode letter doen zijn. De bepaling schrijft echter de aanwijzing uitdrukkelijk 
voor. Voor zover deze leden met hun vraag zouden hebben bedoeld dat het 
weglaten van bepaalde stoffen uit de aanwijzing - zodat de fictieve vergun-
ning voor de lozing daarvan zou voortduren - een discriminatie zou inhou-
den, merken wij op dat het hier gaat om het onderscheid tussen de zeer 
schadelijke stoffen, met name die van de zwarte lijst, en andere stoffen ten 
aanzien waarvan de beëindiging van de fictieve vergunning weliswaar niet 
aan een wettelijke termijn wordt gebonden maar waarvan de beëindiging 
niettemin in het kader van het saneringsbeleid voor ogen staat. 

Dit onderscheid kan bezwaarlijk worden gezien als discriminatie. 

3. Indirecte lozingen 

Gezien de vele afzonderlijke vragen en opmerkingen van de leden van de 
fracties van P.v.d.A., C.D.A., V.V.D., D'66 en P.P.R. lijkt het ons goed om, al-
vorens op die vragen en opmerkingen in te gaan, een nadere uiteenzetting te 
geven van het nieuwe stelsel dat ons met betrekking tot de indirecte lozin-
gen voor ogen staat. 
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De huidige in artikel 1, tweede l id, van de wet op dit punt getroffen rege-
l ing, houdt in , dat indirecte lozingen, dat wi l zeggen lozingen door aan-
slui t ing op een ander werk (een gemeentel i jke r ioler ing, dan wel een zuive-
r ingstechnisch werk), niet onderworpen zijn aan de vergunningspl icht van de 
Wet verontre in ig ing oppervlaktewateren, mits de lozer de door de beheer-
der van dat werk gestelde voorschr i f ten naleeft. Voorschri f ten van die aard 
worden opgenomen in de zogenaamde aanslui tvergunning die wo rd t ver-
leend door de beheerder van het werk. Langs deze weg kunnen, naast voor-
schriften in het belang van het werk (bij voorbeeld ter voorkoming van scha-
de aan buisleidingen), ook voorschr i f ten worden gesteld in het belang van 
het oppervlaktewater. 

Daarbij wo rd t ervan uitgegaan dat de beheerder van het werk de inhoud 
van die voorschr i f ten moet afleiden uit de voorschri f ten waaraan hij op zijn 
beurt moet vo ldoen ingevolge de vergunning die hem is verleend door de 
beheerder van het oppervlaktewater voor de (rechtstreekse) lozing vanui t 
het werk op dat oppervlaktewater. Aan dit systeem hebben desti jds prakti-
sche overwegingen ten grondslag gelegen en wel met name de overweg ing 
dat de lozer alleen een vergunning nodig heeft van de beheerder van het 
werk, via hetwelk hij op het oppervlaktewater loost en de beheerder van het 
oppervlaktewater het toezicht en de controle kan beperken tot de lozing die 
vanui t dat werk plaatsvindt. 

Zolang het daarbij in hoofdzaak g ing om de verontreiniging door zuurstof-
bindende stoffen kon dit systeem bevredigend werken. Naarmate het beleid 
echter verder gaat, en wel ook in letterli jke zin door bestr i jding van de veront-
reiniging aan de bron, levert dit steeds meer bezwaren op, in het bijzonder 
ten aanzien van de voor het aquatisch mil ieu gevaarli jke stoffen (zwarte en 
grijze lijst). Zeker echter in het licht van de verpl icht ingen van de Richtl i jn en de 
Overeenkomst, die een beëindiging van dit soort lozingen beogen en waar-
toe aanvul lende wettel i jke instrumenten (zoals vaststel l ing grenswaarden) 
in dit wetsontwerp zijn voorzien, kan dit stelsel niet ongewi jz igd worden ge-
handhaafd. Dit betekent allereerst dat indirecte lozingen van dergel i jke stof-
fen niet langer kunnen worden gehouden buiten het vergunningvereiste van 
deze wet. 

Verder vereist het stellen van vergunningvoorschr i f ten, waaraan onder 
meer een onderzoek naar het produkt ieproces van de lozer vooraf dient te 
gaan, een specifieke deskundigheid en outi l lage waarover l ichamen die niet 
met waterkwal i tei tsbeheer zijn belast als regel niet beschikken. 

De strekking van het wetsvoorstel is derhalve te verzekeren dat de vergun-
ningver lening geschiedt door l ichamen die wel geacht kunnen worden te be-
schikken over de vereiste deskundigheid e t c , en wel uit hoofde van hun taak 
op het gebied van het waterkwali tei tsbeheer. Zodanige l ichamen hebben in 
de regel zowel het beheer van het oppervlaktewater als van de zuiver ingsin-
r icht ing waar in de lozingen, alvorens op het oppervlaktewater te worden ge-
bracht, een behandel ing ondergaan. Dit laatste is althans het meest voorko-
mende geval. Slechts bij lozing op r i jkswateren is dit anders, aangezien het 
Rijk, als bekend, zelf geen zuiver ingsinr icht ingen in beheer heeft. Ook in die 
geval len zou de beheerder van het oppervlaktewater - in casu het Rijk — met 
de vergunningver len ing voor de (te zuiveren) lozingen kunnen worden be-
last. Het is echter ook mogel i jk deze vergunningver lening te laten geschie-
den door de beheerder van de zuiveringsinstal lat ie voor zover deze zelf met 
waterkwal i tei tsbeheer (dat wi l zeggen in zijn gebied, met ui tzondering dan 
van het betreffende rijkswater) is belast; in feite gaat het hier om de zuive-
rende waterschappen. 

Het opdragen van de vergunningver lening aan deze l ichamen verdient 
naar ons gevoelen de voorkeur, en wel op grond van de overweging dat de-
ze l ichamen wegens aansluit ing van de (ongezuiverde) lozing op hun zuive-
r ingsinr icht ing reeds bemoeienis met die lozing en contact met de producent 
van het afvalwater hebben. In de huidige situatie leidt dit ertoe dat in de 
aanslui tvergunning tevens voorschr i f ten ter bescherming van het opper-
vlaktewater worden opgenomen. Het toekennen aan deze l ichamen van de 
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bevoegdheid tot vergunningver lening met betrekking tot de (ri jks)wateren 
zou betekenen dat deze voorschr i f ten, in overleg met dezelfde ri jksinstantie, 
voortaan worden gesteld in een op grond van de Wet verontrein ig ing opper-
vlaktewateren verleende vergunning. Voor de afvalwaterproducent betekent 
het dat het zelfde gezag tot vergunningver len ing bevoegd blijft en dat hij 
niet wordt gesteld tegenover tweeërlei krachtens de wet tot vergunningver-
lening bevoegde instanties. Voor het Rijk betekent dit dat de vergunningver-
lening kan worden beperkt tot die voor het eff luent van het zuiveringstech-
nisch werk. 

Bovenstaande overwegingen zijn voor ons aanleiding geweest om in het 
wetsontwerp een dienovereenkomst ige bevoegdheidsverdel ing met betrek-
king tot indirecte lozingen van bedoelde nader aan te wijzen stoffen voor te 
stellen. 

Intussen heeft dit voorstel alleen consequenties voor die indirecte lozin-
gen waarin de nader - bij algemene maatregel van bestuur - aan te wi jzen 
voor het aquatisch mi l ieu gevaarli jke stoffen voorkomen. Het zou uiteraard 
denkbaar zijn de voorgestelde wi jz ig ing door te voeren voor alle indirecte lo-
zingen. Een dergeli jke veel verder gaande ingreep, die met veel grotere ver-
schuivingen in ui tvoerende taken gepaard zou gaan, is echter niet terug te 
voeren op de nakoming van verpl icht ingen van de Richtli jn en de Overeen-
komst. Afgezien daarvan, zouden w i j een dergeli jke ui tbreid ing van de ver-
gunningver leningsbevoegdheid en de daarmee verband houdende ui tbrei-
ding van taken van de beheerder van het oppervlaktewater niet raadzaam 
achten. 

Anderzi jds betekent het feit dat niet alle indirecte lozingen doch alleen die 
welke bepaalde stoffen bevatten direct onder het vergunningregime van de 
wet worden gebracht, dat een duideli jke afbakening vereist is. Ingevolge het 
wetsontwerp (de voorgestelde aanvul l ing op artikel 1, tweede l id, van de 
wet) wordt deze afbakening tot stand gebracht door de aanwijzing van de 
stoffen. 

De aanwezigheid van een aangewezen stof in het afvalwater maakt dat 
voor de betreffende indirecte lozing als geheel een lozingsvergunning op 
grond van deze wet is vereist. Dit laatste laat onverlet de bevoegdheid van 
de beheerder van de r ioler ing of van de zuiver ingsinr icht ing waarop word t 
geloosd tot ver lening van een aanslu i tvergunning, ten einde daaraan de no-
dige voorschri f ten te kunnen verbinden in het belang van de bescherming of 
de instandhouding van het werk. 

Het hierboven omschreven voorstel de vereiste afbakening te doen plaats-
v inden door de aanwijzing van stoffen zou voor het verkri jgen van duideli jk-
heid voldoende zijn, ware het niet dat dit tot complicat ies aanleiding kan ge-
ven ingeval door wi jz ig ing van de produktie of van het produktieproces een 
bepaalde aangewezen stof t i jdeli jk wel of t i jdeli jk niet in het afvalwater voor-
komt. Een dergeli jke situatie, die zich overigens niet bij alle aan te wi jzen 
stoffen behoeft voor te doen, zal met zich meebrengen dat voor één en de-
zelfde lozing dan weer een vergunning op grond van de wet is vereist en dan 
weer zou kunnen worden volstaan met alleen een aanslui tvergunning van 
de beheerder van het werk via welke de lozing op het oppervlaktewater ge-
schiedt. 

Een dergeli jke zowel voor de afvalwaterproducent als voor de betrokken 
overheden hoogst verwarrende situatie ware uiteraard te vermi jden. Wi j zijn 
daarom bij nadere overweging van het wetsontwerp van oordeel dat dit al-
dus dient te worden gewi jz igd dat de wet tevens de mogel i jkheid geeft om 
over te gaan tot aanwijzing van soorten van inr icht ingen, waarvan bekend is 
dat deze door de aard van het produkt of van het produktieproces bedoelde 
stoffen lozen zonder dat dit door lopend het geval behoeft te zijn. Het wets-
ontwerp is in die zin aangevuld bij de nota van wi jz ig ingen. 

De leden van de D'66-fractie hebben betoogd dat het voorstel leidt tot een 
nodeloos ingewikkeld stelsel van verbods- en vergunningbepal ingen. Zij 
hebben verzocht een algehele wi jz ig ing van het stelsel - dus met inbegrip 
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van het bestaande - in overweging te nemen. Tot dat doel hebben zij een 
model ontwikkeld, dat in hoofdlijnen zal neerkomen op het volgende. 

Uitgangspunt is een algemeen lozingsverbod, ongeacht of het betreft di-
recte of indirecte lozingen. Dit verbod kan worden opgeheven door vergun-
ningverlening, behalve ten aanzien van lozingen waarvoor een absoluut ver-
bod geldt of ten aanzien van lozingen van bepaalde stoffen voor zover zij 
verboden zijn boven een daartoe vastgestelde grenswaarde. De bevoegd-
heid tot vergunningverlening wordt - behoudens voor huishoudens en be-
paalde kleine inrichtingen - eenduidig gelegd bij de beheerder van het op-
pervlaktewater. De beheerder van het ontvangende werk (riolering of zuive-
ringsinrichting) stelt alleen voorschriften ter bescherming van het eigen 
werk. 

Wij hebben de indruk dat het in artikel 1 neergelegde verbods- en vergun-
ningenstelsel, ook wanneer men dein het wetsontwerp (artikel 1 en 1b) 
voorgestelde aanpassingen daarbij betrekt, door de leden van de D'66-frac-
tie wat onnodig ingewikkeld is weergegeven. Dit neemt niet weg dat het 
door deze leden ontwikkelde model inderdaad een eenvoudiger opzet 
geeft, te meer waar het slechts één soort vergunningverlenende instantie 
kent voor alle lozingen. Wij menen evenwel niet dat deze vereenvoudiging 
ook zonder meer een verbetering zou zijn. In onze hierboven gegeven be-
schouwingen over dit vraagstuk hebben wij in grote lijnen de overwegingen 
geschetst die reeds bij de totstandkoming van de wet hebben geleid tot een 
op de praktijk afgestemd stelsel van bevoegdheidsverdeling. Daarvan zijn 
wij ook bij ons wijzigingsvoorstel uitgegaan. Alhoewel bij de door ons in het 
vooruitzicht gestelde meer algemene herziening van de wet het verbods- en 
vergunningstelsel niet buiten beschouwing zou blijven, zijn wij toch voor-
eerst van mening dat een zo ver gaande vereenvoudiging als deze leden 
thans voor ogen staat niet zonder bezwaar is. Met name voor wat de rijkswa-
teren betreft zou het tot een grotere verschuiving van bevoegdheden naar 
het Rijk leiden dan waaraan in de praktijk behoefte bestaat en welke ook in 
het licht van de decentralisatiegedachte niet gewenst lijkt. 

Wat nu betreft de afzonderlijke vragen en opmerkingen van de leden der 
fracties van P.v.d.A., C.D.A., V.V.D. en P.P.R. merken wij nog het volgende 
op. 

De leden van de fractie der P.v.d.A. hebben verzocht in te gaan op hetgeen 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen 
in hun respectieve adressen aan de bijzondere commissie, die belast is met 
het voorbereidend onderzoek van het wetsontwerp, hebben gesteld, met be-
trekking tot de vraag welk gezag met de vergunningverlening zou moeten 
worden belast. De leden van de P.P.R.-fractie hebben aangeknoopt bij het 
adres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij hebben gevraagd 
te willen uiteenzetten, welke bezwaren er zijn tegen een zelfstandig lozings-
beleid van gemeenten op basis van de gemeentelijke lozingsverordening en 
binnen een door de centrale overheid gemarkeerde ruimte. 

Tevens verzochten ze te willen uiteenzetten over welke middelen de ge-
meenten beschikken om lozingen die zij schadelijk achten voor het functione-
ren van het gemeentelijke riool tegen te gaan. 

In haar adres heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te kennen 
gegeven dat zij het niet eens is met de overgang van de bevoegdheid van 
vergunningverlening - voor lozingen waarin daartoe aangewezen zeer scha-
delijke stoffen voorkomen - naar de waterkwaliteitsbeheerder en dat zij van 
mening is dat de situatie, waarin met betrekking tot de lozing van die stoffen 
voorschriften worden gesteld krachtens gemeentelijke verordening, beter 
zou kunnen worden gehandhaafd. 

Onze bezwaren hiertegen vanwege het gebrek dat in het algemeen bij de 
gemeenten bestaat aan deskundigheid en outillage hebben wij hierboven 
reeds uiteengezet. 

Het door de Vereniging genoemde voordeel dat, wanneer de gemeente 
bevoegd is tot vergunningverlening, er één vergunningverlenende instantie 
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is (terwijl anders naast de vergunning van de waterkwaliteitsbeheerder een 
afzonderlijke vergunning voor aansluiting op het gemeentelijk riool zou moe-
ten worden gevraagd) weegt daar niet tegen op. In dit verband zij erop ge-
wezen dat van de in artikel 6 van de wet omschreven mogelijkheid tot dele-
gatie van de bevoegdheid tot vergunningverlening door provinciale staten 
ten aanzien van de gemeenten praktisch geen gebruik is gemaakt. 

De stelling van de Vereniging dat beslissingen omtrent vergunningverle-
ning beter zouden kunnen worden gelegd bij colleges van algemeen bestuur 
in plaats van bij de waterschappen gaat ons te ver. Voldoende achten wij dat 
de algemene belangenafweging die aan de orde is bij datgene wat bij die be-
slissingen tot uitgangspunt dient (onder andere bestemming of functie van 
het oppervlaktewater) wordt gelegd bij een college van algemeen bestuur, 
in casu provinciale staten. Overigens wordt in het adres van de Unie van Wa-
terschappen, anders dan de leden van de P.v.d.A.-fractie veronderstellen, 
op de vraag welk gezag met de bevoegdheid tot vergunningverlening zou 
moeten worden bekleed, niet ingegaan. 

Met het voorgaande zien wij niet voorbij aan de betrokkenheid van de ge-
meenten bij de lozingen, meer in het bijzonder wanneer zich daarin bepaal-
de stoffen zouden bevinden die schadelijk zijn voor (het functioneren van) 
het riool. De gemeenten beschikken in deze over een eigen verantwoorde-
lijkheid en autonome bevoegdheden tot het stellen van voorschriften en tot 
het doen realiseren daarvan. 

Bestuurlijk overleg tussen de gemeente en het gezag dat bevoegd is tot 
verlening van de vergunning voor de indirecte lozing is daarom, mede uit een 
oogpunt van de onderlinge afstemming van vergunningvoorschriften, gebo-
den. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben in het verband van hun algemene 
opmerkingen, welke hierboven reeds zijn beantwoord, gewezen op de on-
duidelijke situatie die huns inziens zou kunnen ontstaan indien een lozer bij 
wijziging van een grenswaarde (voor een emissienorm) zich, terwijl de aard 
van het produkt hetzelfde is gebleven, tot een andere vergunningverlenen-
de instantie zou moeten wenden. 

Deze veronderstelling berust op een misvatting. Niet de wijziging van een 
grenswaarde doch slechts de vraag of met het afvalwater bepaalde stoffen 
worden geloosd dan wel de soort afvalwaterproducerende inrichting be-
paalt-zoals uit onze voorafgaande algemene uiteenzetting duidelijk moge 
zijn geworden - of voor de indirecte lozing een vergunning van de beheer-
der van het oppervlaktewater, c.q. in geval van te zuiveren effluent een ver-
gunning van de beheerder van de zuiveringsinrichtina, is vereist. 

Voorts hebben deze leden ernaar geïnformeerd of het feit dat de Wet alge-
mene bepalingen milieuhygiëne alleen van toepassing zal zijn op de beslui-
ten op grond van artikel 1, eerste en vierde lid, betekent dat de indirecte 
lozingen in de zin van artikel 1, tweede lid, voor zover zij ingevolge de aan-
wijzing krachtens algemene maatregel van bestuur gebonden zijn aan een 
vergunning van de waterbeheerder, buiten de in die wet bedoelde gecoördi-
neerde behandeling in geval van combinatie van milieuwetten zullen vallen. 

Voor de door deze leden bedoelde indirecte lozingen zal een vergunning 
zijn vereist als bedoeld in artikel 1, eerste lid. Ingevolge het in het kader van 
de Invoeringswet (zitting 1976-1977,14312) ten behoeve van de invoering 
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne voorgestelde nieuwe artikel 7 
(eerste lid, sub a) van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zal op de 
krachtens artikel 1, eerste lid, van die wet te nemen beschikkingen de Wet al-
gemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing zijn. Hetzelfde geldt ove-
rigens ingevolge dat artikel 7 (eerste lid, sub b) voor de krachtens de algeme-
ne maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 1, derde lid, te nemen beschik-
kingen omtrent vergunningen. 
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De leden van de V.V.D.-fractie hebben als hun mening te kennen gegeven 
dat het wenselijk is om voor alle indirecte lozingen, dus ook voor die waar in-
gevolge het wetsontwerp de in artikel 1, tweede lid, omschreven uitzonde-
ring (op het vergunningvereiste) wordt opgeheven, de verplichting te hand-
haven dat deze in overeenstemming dienen te zijn met de voorschriften van 
de beheerder van de installatie waarop wordt geloosd. 

De voorwaardelijke uitzondering van het vergunningvereiste voor indirec-
te lozingen, zoals deze omschreven is in het huidige artikel 1, tweede lid, en 
welke inhoudt dat de voorschriften van de beheerder van het werk (met be-
hulp waarvan de lozing op het oppervlaktewater geschiedt) moeten zijn na-
geleefd, heeft uitsluitend betrekking op de voorschriften die zijn gesteld uit 
het oogpunt van de bescherming van het oppervlaktewater; met andere 
woorden artikel 1, tweede lid, strekt niet mede ter bescherming van het be-
lang dat verbonden is aan de instandhouding van het werk, bij voorbeeld 
een zuiveringsinrichting waarop wordt geloosd. 

Ten aanzien van indirecte lozingen, waarvoor in verband met de zich daar-
in bevindende stoffen (of in verband met de inrichtingen van waaruit zij ge-
schieden) voortaan wel een vergunning op grond van de wet zal zijn vereist, 
zal bedoelde voorwaarde en dus het vereiste dat de lozing in overeenstem-
ming moet zijn met de door de beheerder van het werk gestelde voorschrif-
ten niet langer gelden. 

Een apart vereiste van die strekking voor alle indirecte lozingen lijkt ons 
ook niet nodig, gezien de eigen bevoegdheden van de beheerder om zo no-
dig de naleving van de door hem gestelde voorschriften af te dwingen. 

4. Waterkwaliteitsplannen en indicatief meerjarenprogramma 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben een aantal opmerkingen gemaakt 
met betrekking tot het in het wetsontwerp voorgestelde stelsel van een lndi-
catief Meerjarenprogramma (IMP) en - daarmede samenhangende - water-
kwaliteitsplannen. Met name de taakstelling van het IMP achten zij nogal 
vaag en vrijblijvend. Juist met het oog op het verkrijgen van een nationaal 
samenhangend beleid dat op internationaal niveau kan worden gepresen-
teerd en waarmee ook meer eenheid tussen de provincies onderling kan 
worden verkregen leek het deze leden gewenst in het IMP ook kwaliteits-
doelstellingen op te nemen, zodat het IMP bij de vaststelling van de water-
kwaliteitsplannen zal gelden als beleidsbepalende factor. Naar het oordeel 
van deze leden zouden ook, overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de me-
morie van toelichting wordt meegedeeld, in de wet moeten worden vastge-
legd dat aanwijzingen, die de Regering ingevolge het wetsontwerp kan ge-
ven met betrekking tot provinciale plannen, worden gebaseerd op het IMP. 

Verder waren deze leden van oordeel dat tegen een dergelijke aanwijzing 
beroep hoort open te staan op de Kroon. Ten slotte vroegen deze leden of 
het geen aanbeveling zou verdienen de herzieningstermijn van de water-
kwaliteitsplannen af te stemmen op die van het IMP. 

Voor het voeren van een landelijk beleid op het gebied van het kwaliteits-
beheer, dat wil zeggen een beleid dat op verschillende bestuursniveaus zijn 
uitwerking vindt doch naar buiten herkenbaar is als een geheel, bestaat be-
hoefte aan nadere vormgeving van de hoofdlijnen en beginselen. Alhoewel 
het IMP door zijn aard geen formeel bindende werking heeft, heeft het (eer-
ste) IMP bewezen de facto te fungeren als beleidsbepalende factor voor zo-
wel het Rijk als de gedecentraliseerde overheden. Dit betrof met name de wij-
ze waarop in de saneringsperiode tal van zaken, op gelijkgerichte wijze wor-
den aangevat. 

Tevens geven de bij het IMP gevoegde beschrijvingen en inventarisaties 
een goed beeld van de stand van zaken en van hetgeen nog tot stand moet 
worden gebracht. 

Geeft het eerste IMP reeds een aantal belangrijke aanzetten voor een lan-
delijk beleid, met het accent in de eerste fase op vooral de sanering van lo-
zingen van zuurstofbindende stoffen, zo zal het tweede IMP voor de periode 
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1980-1984 de reeds aangevangen lijn doortrekken, onder meer met betrek-
king tot de defosfatering van het afvalwater. Ook verder dient dit nieuwe IMP 
ertoe in het algemeen de wijze aan te geven waarop de waterkwaliteitsdoel-
stellingen, waaromtrent voor een gedeelte reeds besluitvorming op interna-
tionaal niveau heeft plaatsgevonden of in voorbereiding is, zullen moeten 
worden verwezenlijkt. 

Ingevolge het wetsontwerp (artikel 10b, tweede lid) zal in de waterkwali-
teitsplannen met het IMP rekening moeten worden gehouden. Het IMP zal 
derhalve in die plannen moeten doorwerken. Het zal daartoe de nodige aan-
knopingspunten moeten bieden, vanuit het zicht van het beleid op lange en 
middellange termijn. Het IMP heeft zich uit te spreken over de vraag aan wel-
ke kwaliteitseisen het oppervlaktewater als zodanig moet gaan voldoen en 
wat op dat gebied nog moet worden bereikt. 

Dit betreft zowel de specifieke kwaliteitseisen in verband met een bepaal-
de gebruiksbestemming van het oppervlaktewater alsook verder de kwali-
teitseisen van het water in verband met zijn ecologische functie en met de 
bescherming van het aquatisch leven. Het IMP zal aldus in overeenstem-
ming met zijn indicatief karakter voor rijks- en niet rijkswateren de hoofdlij-
nen aangeven waarlangs de landelijke normstelling zal voortgaan. In de wa-
terkwaliteitsplannen zullen de bovenbedoelde kwaliteitseisen in een op de 
betreffende oppervlaktewateren afgestemde wijze moeten worden aange-
geven voor de planperiode en het daarin op te nemen saneringsprogramma. 
Bij dit laatste gaat het om normstelling op middellange termijn, met dien 
verstande dat die normen moeten voldoen aan hetgeen daaromtrent in ver-
bindende vorm is vastgelegd bij een krachtens artikel 10d te nemen alge-
mene maatregel van bestuur of - indien het internationaal overeengekomen 
normen betreft - bij ministerieel besluit. 

Voor de provincies betekent deze opzet dat zij bij de vaststelling van wa-
terkwaliteitsplannen haar eigen beleid kunnen bepalen - hierop zal verder in 
dit onderdeel van deze memorie van toelichting nog uitvoeriger worden in-
gegaan - . Zij dienen daarbij voldoende rekening te houden met de in het IMP 
aangegeven hoofdlijnen en beginselen, terwijl zij bovendien de krachtens 
artikel 10d vastgestelde doelstellingen (kwaliteitsnormen) in acht moeten 
nemen. Het valt niet te ontkennen dat vooral door de op grond van artikel 
10d te nemen besluiten de invloed van decentrale overheid wordt vergroot. 
De leden van de C.D.A.-fractie hebben daar terecht op gewezen. Het betreft 
hier een landelijke, en dus voor alle provincies of onderdelen daarvan gelij-
ke, beïnvloeding van het waterkwaliteitsbeheer. Niettemin kan er onder be-
paalde omstandigheden behoefte zijn aan een meer rechtstreeks op een be-
paald provinciaal gebied gerichte beïnvloeding. Het wetsontwerp voorziet 
daartoe in artikel 10c, vijfde lid, in de bevoegdheid tot het geven van een 
aanwijzing met betrekking tot de inhoud van een plan of onderdeel daarvan. 
De aanleiding daartoe kan zijn dat een provincie onvoldoende met het IMP 
wenst rekening te houden. 

De aanleiding hoeft echter niet noodzakelijkerwijs geheel of in hoofdzaak 
het IMP te betreffen. Het kan ook zijn dat het landelijk beleid op het gebied 
van de natuurbescherming of van de drinkwatervoorziening ertoe noopt de 
doorwerking daarvan ook in het provinciaal waterkwaliteitsbeheer te verze-
keren. Dat neemt overigens niet weg dat voor de inhoud van de aanwijzing 
zoveel mogelijk aansluiting zal moeten worden gezocht bij het IMP. Een uit-
drukkelijke bepaling in de wet dat de aanwijzing op het IMP moet zijn geba-
seerd zou naar ons oordeel te ver gaan, temeer daar als gezegd de aanwijzing 
niet uitsluitend aan het IMP behoeft te zijn ontleend. 

De aanwijzing zal zich in principe tot hoofdzaken beperken; provinciale 
staten zullen uiteindelijk moeten bepalen hoe zij daaraan uitwerking geven 
bij de vaststelling of aanpassing van hun plan. Het lijkt ons daarom niet no-
dig voor provinciale staten tegen de beslissing tot het geven van de aanwij-
zing beroep open te stellen op de Kroon, gezien ook de waarborgen die in 
het wetsontwerp reeds zijn voorzien in de procedure die aan de aanwijzing 
vooraf gaat (het horen van gedeputeerde staten en van de Raad van de Wa-
terstaat). 
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Op deze aanwijzingsbevoegdheid met betrekking tot de inhoud van pro-
vinciale waterkwaliteitsplannen is in de memorie van toelichting (blz. 13) 
ook gewezen in verbana met de verplichting tot periodieke herziening van 
die plannen. Deze herziening dient ingevolge het ontwerp ten minste eens 
per tien jaren te geschieden. Ook voor de waterkwaliteitsplannen van het 
Rijk geldt deze termijn. Deze termijn lijkt op het eerste gezicht tamelijk lang, 
zeker wanneer men daarbij in aanmerking neemt hetgeen op dit gebied nog 
is te verrichten. Daarbij dient echter te worden bedacht dat het hier gaat om 
de maximumduur. 

Indien nodig zal, afgezien van de noodzaak tot tussentijdse aanpassing 
van provinciale plannen nadat daaraan een aanwijzing in de zin van artikel 
10c, vijfde lid, is voorafgegaan, eerder tot herziening moeten worden over-
gegaan. Aanleiding daartoe kunnen zijn bepaalde in de regionale sfeer gele-
gen omstandigheden; het kan echter ook zijn dat bepaalde nationale belan-
gen, in overleg tussen rijk en provincie daartoe leiden, met het gevolg dat 
het geven van een aanwijzing achterwege blijft. Uiteraard zal de aanleiding 
tot herziening kunnen zijn gelegen in een wijziging in de beleidsuitgangs-
punten in een nieuw 5-jaarlijks vastgesteld IMP. Anderzijds zal de aanpassing 
van een waterkwaliteitsplan of van waterkwaliteitsplannen, niet steeds kun-
nen wachten op de vaststelling van een nieuw IMP. 

Zo bij voorbeeld wanneer het erom gaat in het waterkwaliteitsplan uitvoe-
ring te geven aan bij ministerieel besluit c.q. algemene maatregel van be-
stuur (ex artikel 10d) vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen. 

Alhoewel derhalve, gelijk reeds in de memorie van toelichting werd over-
wogen, er zeker in de beginfase van de sanering aanleiding zal zijn tot een 
grotere frequentie van de herziening dan eens per tien jaar, lijkt het ons toch 
minder raadzaam daartoe met betrekking tot alle waterkwaliteitsplannen 
een vaste verplichting in het leven te roepen in die zin dat de wettelijke her-
zieningstermijn evenals die van het IMP wordt gesteld op vijf jaren, zoals de 
leden van de fracties van P.v.d.A., D'66 en P.P.R. suggereerden. 

In het hierbovenstaande werd reeds, naar aanleiding van de opmerkingen 
van de leden van de P.v.d.A.-fractie inzake het beleidsbepalend karaktervan 
het IMP, gewag gemaakt van het verband - e n het onderscheid - van de wer-
king van het IMP enerzijds en dat van de waterkwaliteitsplannen anderzijds. 

De leden van de D'66-fractie vroegen meer in het bijzonder naar de status 
en de rechtskracht van IMP en waterkwaliteitsplannen, waarbij ook zij -
evenals blijkbaar de leden van de P.v.d.A.-fractie - zijn uitgegaan van een 
meer verplichtend karakter van IMP dan waarin het wetsontwerp voorziet. 
Bovendien meenden deze leden dat de waterkwaliteitsplannen aan het IMP 
ondergeschikt zijn. 

Een met inachtneming van de normatieve beginselen van het geldende 
IMP vastgesteld waterkwaliteitsplan concretiseert, doordat het op gebruiks-
bestemming van de in een bepaald gebied gelegen oppervlaktewateren is af-
gestemd, in belangrijke mate het in de planperiode te voeren vergunningen-
beleid (en de te nemen saneringsmaatregelen). Een goede aanzet hiertoe 
vormen de voor een aantal rijkswateren vastgestelde saneringsplannen en 
de door waterschappen onder goedkeuring van gedeputeerde staten vast-
gestelde bestedingsplannen. Dit is wat wordt bedoeld met het operationele 
karakter van dat plan. Voor de waterkwaliteitsbeheerder legt het zijn beleid 
vast in die zin dat hij zijn beslissingen ten aanzien van individuele lozingen 
aan dat plan moet toetsen, met name wat de in dat plan opgenomen norm-
stelling betreft. Zoals elders in deze memorie van antwoord al wordt opge-
merkt bestaat omtrent de rechtstreekse relatie tussen uitworp en waterkwa-
liteit nog onvoldoende inzicht om vanuit vastgestelde waterkwaliteitsnor-
men rechtstreeks de mate van aanvaardbaarheid van lozingen en de daar-
aan te verbinden voorschriften te kunnen berekenen. Afgezien van dit tech-
nisch aspect zal de waterkwaliteitsbeheerder bij het nemen van beslissingen 
de omstandigheden van het geval in het oog hebben te houden. Het karakter 
van het waterkwaliteitsplan verdraagt zich derhalve niet met het daaraan 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14963, nr. 5 24 



toekennen van een rechtstreekse werking voor kwaliteitsbeheerder en voor 
de lozers (anders dan het geval is ten aanzien van de direct op de bestrijding 
aan de bron afgestemde emissie-grenswaarden). Niet juist is derhalve de 
door de leden van de D'66-fractie gemaakte vergelijking met het bestem-
mingsplan en met het afvalstoffenplan, waarbij deze leden kennelijk het oog 
hebben gehad op de aan het bestemmingsplan verbonden rechtstreekse 
werking bij de verlening van aanlegvergunningen krachtens de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (artikelen 44 e.v.). 

Het feit dat het waterkwaliteitsplan geen rechtstreekse werking heeft ten 
aanzien van de rechten en verplichtingen van de lozers, moge tevens verkla-
ren waarom voor deze geen beroep wordt opengesteld tegen het besluit tot 
vaststelling van het plan. Het lid van de G.P.V.-fractie dat verzocht omtrent 
deze vraag te worden ingelicht, en daarbij wees op de beroepsprocedure 
van de (ontwerp) Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zij erop gewe-
zen dat die procedure alleen beschikkingen betreft. 

De leden van de D'66-fractie hebben in hun verdere opmerkingen over het 
stelsel geconstateerd dat ten behoeve van een beleid dat moet uitmonden in 
beslissingen omtrent vergunningverlening en vergunningvoorschriften, 
een veelheid van gegevens met elkaar in verband zal moeten worden ge-
bracht: de betreffende internationale regelingen, het IMP, de operationele 
plannen, grenswaarden, kwaliteitsdoelstellingen. Zij informeerden daarbij 
nog meer in het bijzonder naar de relaties tussen kwaliteitsdoelstellingen er 
grenswaarden en de wijze waarop grenswaarden in de plannen tot uiting 
zullen komen. 

Inderdaad wordt voor de onderbouwing en de realisering van het ten aan-
zien van de waterverontreiniging te voeren beleid een veelzijdig instrumen-
tarium voorgesteld, overigens in aansluiting op hetgeen zich reeds in de 
praktijk heeft ontwikkeld. Deze veelzijdigheid vloeit voort uit het feit dat twee 
benaderingswijzen zijn te onderscheiden namelijk die van de bestrijding van 
verontreiniging aan de bron (emissie) en die van het stellen van eisen aan de 
waterkwaliteit. Beide benaderingswijzen leiden, naast het treffen van techni-
sche maatregelen en voorzieningen, tot normstelling voor het vergunningen-
beleid. Bij de eerste benaderingswijze betreft het de aan de lozing van een 
bepaalde stof gekoppelde (emissie-) normen, welke als grenswaarden wor-
den gesteld. De tweede benaderingswijze brengt de vaststelling met zich van 
waterkwaliteitsnormen of- doelstellingen voor een planmatig op sanering 
van lozingen gericht beleid. Deze kunnen zijn gekoppeld zowel aan de alge-
mene functies als aan de meer specifieke functies van oppervlaktewateren. 
Het functiegerichte van dit soort normen maakt een flexibel beleid mogelijk 
met name ook bij het vaststellen van de lozingsvoorschriften, doch mist het 
voordeel van de directe werking van de aan de lozing gekoppelde grens-
waarde, die alleen aan de stof is gekoppeld en die bedoeld is voor lozingen 
waarvan het verontreinigend effect zo spoedig mogelijk dient te worden 
beëindigd. 

Beide benaderingswijzen en de daaruit voortvloeiende beide soorten 
normstelling hebben hun beperkingen. Op de voor- en nadelen is al uitvoeri-
ger ingegaan in de Nota Milieuhygiënische normen (blz. 12 e.v.). Feitelijk 
moet worden geconstateerd dat het nog niet mogelijk is, ook al door het ont-
breken van voldoende inzicht in de zogenaamde transmissiefase, om de op 
emissie gerichte normen uit te drukken in een bepaalde waterkwaliteitsnorm 
noch omgekeerd. Zoals gezegd zal in de praktijk naar een gecombineerd ge-
bruik van beide soorten normen moeten worden gezocht. 

De leden van de D'66-fractie kwam het toespitsen van de waterkwaliteits-
plannen op de grijze-lijststoffen kunstmatig voor. Ook de leden van de 
P.P.R.-fractie was niet duidelijk waarom deze plannen uitsluitend betrekking 
zouden hebben op grijze-lijststoffen. Naar de mening van deze leden lag het 
toch voor de hand, ook voor het bereiken van de beëindiging van lozingen 
van zwarte-lijststoffen meerjarenprogramma's en waterkwaliteitsplannen 
op te stellen. Zij vroegen in verband daarmede of de Regering bij voorbeeld 
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voornemens is in een soort indicatief schema een programma van steeds 
stringenter wordende grenswaarden voor zwarte-lijststoffen op te nemen 
met vermelding van de tijdstippen waarop voorshands die grenswaarden 
van toepassing zullen zijn. 

In onderdeel 2 van deze memorie van antwoord is er door ons, naar aan-
leiding van vragen van de leden van de P.P.R.-fractie en van het lid van de 
G.P.V.-fractie, al op gewezen dat bepaalde beleidsvoornemens met betrek-
king tot zwarte-lijststoffen ook kunnen gelden voor grijze-lijststoffen. Ook 
het omgekeerde kan het geval zijn. In het algemeen trouwens zijn de ver-
schillen tussen de wijze waarop de verontreiniging van stoffen van respec-
tievelijk de zwarte en de grijze lijst wordt aangepakt niet zo scherp te trekken 
als wellicht Richtlijn en Overeenkomst - en dus ook het wetsontwerp - doen 
veronderstellen. Ten aanzien van vele stoffen immers zal een gecombineer-
de emissie- en kwaliteitsbenadering toepassing vinden. Het verschil is voor-
al gelegen in de mate van.urgentie en de vereiste technische middelen «best 
technical» respectievelijk «best practicable means». Evenzo verkrijgen deze 
grenswaarden hun programmatisch karakter rechtstreeks, en wel door de 
aan de gelding van de betreffende grenswaarde - voor bestaande lozingen -
te verbinden termijn, welke rechtskracht verkrijgt bij het krachtens artikel 1a, 
tweede of derde lid, te nemen besluit. 

Ook voor lozingen evenwel van die zwarte-lijststoffen waarvoor (nog) 
geen grenswaarde is vastgesteld zullen bij het vergunningen- en sanerings-
beleid, naast het vereiste dat de «beste bestaande middelen» moeten worden 
aangewend, ook gelden de beginselen waarop de saneringsprogramma's 
zijn gebaseerd, zoals het «standstill» principe en het voorkomen en tegen-
gaan van het «opvullen» van normen. Met het oog op dit laatste worden in 
het IMP met betrekking tot een reeks zwarte-lijststoffen (parameters) kwali-
teitsnormen opgenomen. In de EG-richtlijnen betreffende specifieke functies 
van oppervlaktewateren zijn ook voor een aantal zwarte-lijststoffen waarden 
vastgesteld. Deze zullen in de waterkwaliteitsplannen - zijnde deze immers 
richtinggevend voor het vergunningenbeleid - moeten worden opgenomen 
als waterkwaliteitsnormen. 

Met betrekking tot de verdere vraag van deze leden omtrent de bestandde-
len welke men in de plannen ondergebracht zou willen zien moge worden 
verwezen naar onze verdere in dit onderdeel van deze memorie van ant-
woord te geven uiteenzetting omtrent de vaststelling door provinciale staten 
van een provinciaal waterkwaliteitsplan. 

Door de leden van de P.v.d.A. zijn in aansluiting op hun opmerkingen 
over het IMP en de waterkwaliteitsplannen nig een tweetal specifieke vra-
gen gesteld naar aanleiding van de brief waarin de Rijnwatercommissie 
(RIWA) en de Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) 
hun gemeenschappelijk reactie hebben gegeven op het wetsontwerp. 
Allereerst vroegen zij hoe de Regering oordeelt over het pleidooi in die brief 
om bij de uitvoering van de EG-richtlijn van 16 juni 1975, betreffende opper-
vlaktewater bestemd voor drinkwaterproduktie, de strengst mogelijke nor-
men te hanteren. 

In genoemde EG-richtlijn zijn met betrekking tot de eisen waaraan het 
voor drinkwater bestemde oppervlaktewater moet voldoen voor de onder-
scheidene parameters zowel de imperatieve waarden (kolommen i) als zoge-
naamde richtwaarden (kolommen g) opgenomen. Het ligt niet voor de hand, 
in het licht van het feit dat onderscheid is gemaakt tussen richtwaarden en 
imperatieve waarden, er dadelijk reeds toe over te gaan de in de EG-richtlij-
nen opgenomen richtwaarden op nationaal niveau vast te stellen als impera-
tieve waarden. De functie van het IMP in dit verband is aan te geven in welk 
tempo en met welke middelen het uiteindelijke doel, d.i. het gelijk komen 
van imperatieve waarden aan richtwaarden, moet worden benaderd. Het 
formele sluitstuk hiervoor is voor de verschillende fasen de vaststelling c.q. 
de herziening van de betreffende algemene maatregel van bestuur, waarin 
de landelijke normen voor oppervlaktewateren met deze bestemming wor-
den vastgelegd. 
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Voorts vroegen deze leden naar aanleiding van genoemde brief of de Re-
ger ing bereid is te bevorderen dat in de Internationale Ri jncommissie (IRC) 
ten aanzien van grijze l i jststoffen niet slechts overleg word t gevoerd over sa-
ner ingsprogramma's maar ook over kwal i tei tsdoelstel l ingen en grenswaar-
den. 

Wi j hebben de indruk dat in bedoelde brief niet zozeer sprake is van een 
pleidooi als wel van een feiteli jke constatering van hetgeen het overleg om-
trent grijze l i jststoffen omvat . Deze constatering achten wi j juist. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben blijk gegeven van hun grote in-
s temming met het voorstel de vaststel l ing van de plannen voor de niet-rijks-
wateren op te dragen aan de provinciale staten, gezien het standpunt van 
deze leden dat de polit ieke beslu i tvorming inzake het waterkwal i tei tsbeheer 
door organen van algemeen bestuur moet plaats v inden. Vanwege het ope-
rationele karakter van de plannen achtten deze leden het bovendien noodza-
kelijk dat in de plannen naast de kwali tei tsdoelstel l ingen ook de maatregelen 
worden aangegeven welke nodig zijn voor de realisering daarvan. 

De leden van de C.D.A.-fractie daarentegen hadden aanzienlijke bezwaren 
tegen de in het wetsontwerp gegeven opzet van de waterkwal i te i tsplannen, 
in zoverre daaraan de consequentie zou zijn verbonden dat de regel, dat het 
provinciale waterkwal i te i tsplan het ten aanzien van het kwaliteitsbeheer en 
de bestr i jding van de waterverontre in ig ing te voeren beleid omschri j f t , ook 
zou gaan gelden in de provincies waar het waterkwal i tei tsbeheer bij de wa-
terschappen berust. Zij achtten het onjuist dat daarmede in de provincies de 
situatie in het leven zou worden geroepen dat de p lanning van het feiteli jke 
beheer op een ander niveau tot stand komt dan waar het beheer feiteli jk 
plaatsvindt. Gezien het door deze leden voorgestane gedecentral iseerde 
stelsel van de wet g ing hun voorkeur uit naar een systeem van gelede plan-
ning. 

Dat systeem zou er op neer moeten komen dat het provinciale bestuur, op 
basis van afweging van alle in het geding zijnde belangen, de hoofdl i jnen 
van het beleid vastlegt in het provinciale plan en dat de waterschappen, uit-
gaande van die hoofdl i jnen, het provinciale plan in de door hen vast te stel-
len ui tvoer ingsplannen operat ional iseren. Op deze wijze zou naar de mening 
van deze leden de specifieke deskundigheid van deze l ichamen bij de plan-
vo rm ing betrokken kunnen worden , terwi j l de pr imaire belangenafweging 
bij de provincie blijft. 

In gelijke zin hebben ook de leden van de V.V.D.- en de S.G.P.-fractie blijk 
gegeven van hun bezwaren tegen dit onderdeel van het wetsontwerp. 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben daarbij te kennen gegeven dat naar 
hun oordeel de met het waterkwal i tei tsbeheer belaste waterschappen dienen 
te worden belast met de feitel i jke beheersplanning, zowel ten aanzien van 
het passieve beheer, dat w i l zeggen in de zin van het toepassen van de door 
provinciale staten gestelde doelstel l ingen (normen), alsook ten aanzien van 
het actieve zuiveringsbeheer, daaronder begrepen maatregelen in de kwan-
titatieve sfeer. Hun standpunt ter zake, zo hebben deze leden verder gesteld, 
sluit aan bij het standpunt van de V.V.D.-fractie bij de behandel ing van de 
Nota Waterschapsbestel in de openbare commissievergader ing. 

De leden van de S.G.P.-fractie hebben medegedeeld, dat zij zich afvroe-
gen, of de voorgestelde opzet - waarbi j de p lanvorming op het gebied van 
het feitel i jke, door waterschappen te verr ichten beheer op provinciaal ni-
veau p l a a t s v i n d t - w e l recht doet aan de plaats en rol die provincies en wa-
terschappen in het geheel van de kwaliteitszorg innemen en, of het wets-
ontwerp de waterschappen met hun kennis en ervar ing, ook wat de planvor-
ming betreft, niet te veel naar het tweede plan verschuift. Mede uit overwe-
gingen van doelmat igheid ging ook hun voorkeur uit naar een systeem van 
gelede planning voor de niet-r i jkswateren waarbi j de formuler ing van de 
doelstel l ing waarop het feiteli jk beheer is gericht haar beslag krijgt op het 
provinciaal niveau en de waterschappen ermede worden belast ter uitwer-
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king van die doelstellingen bestedingsplannen vast te stellen waarin het be-
leid met betrekking tot het actieve en passieve kwaliteitsbeheer wordt aan-
gegeven. 

De leden van de S.G.P-fractie meenden echter dat in dat geval gedepu-
teerde staten ten opzichte van de waterschappen over een zelfde soort aan-
wijzingsbevoegdheid met betrekking tot de inhoud van die bestrijdingsplan-
nen zouden moeten beschikken als in het wetsontwerp is voorzien ten aan-
zien van de provinciale waterkwaliteitsplannen, met de mogelijkheid van be-
roep op de Kroon. 

Het lid van de G.P.V.-fractie heeft verzocht om een nadere motivering van 
het voorstel om het opstellen van kwaliteitsplannen te leggen in handen van 
de provinciale besturen en niet in handen van de waterschapsbesturen en 
informeerde daarbij naar ons standpunt ten aanzien van de in het Tijdschrift 
voor Milieu en Recht gedane suggestie een onderscheid te maken tussen 
een provinciaal waterkwaliteitsplan en een ter operationalisering daarvan 
door het waterschapsbestuur vast te stellen uitvoeringsplan. 

Blijkens de boven weergegeven reacties heeft het wetsontwerp bij zeer 
vele leden de indruk gewekt dat naar ons inzicht de rol van de met het water-
kwaliteitsbeheer in de provincie belaste lichamen - met een zelfstandige 
verantwoordelijkheid - moet worden teruggebracht tot die van louter uit-
voerder van door de provincie vastgestelde waterkwaliteitsplannen. Wij 
hebben het gevoel dat op dit punt misverstanden zijn ontstaan - wellicht ook 
door de wat summiere toelichting op dit onderdeel van het wetsontwerp -
zodat allereerst een nadere uiteenzetting door ons dient te worden gegeven. 

Wij mogen hierbij voorop stellen dat de in het wetsontwerp (artikel 10c) 
geformuleerde opdracht aan provinciale staten, tot het vaststellen van een 
provinciaal waterkwaliteitsplan en tot het daarbij betrekken van de water-
schappen, direct aansluit op het thans bestaande stelsel van de wet. De wet 
legt immers de bevoegdheden op het gebied van het waterkwaliteitsbeheer 
in handen van de provincie. Weliswaar maakt de wet het in artikel 6 voor 
provinciale staten mogelijk de uitoefening van de bevoegdheden die de ver-
gunningverlening betreffen aan waterschappen te delegeren, doch dit 
neemt niet weg dat provinciale staten als orgaan van algemeen bestuur de 
verantwoordelijkheid dragen voor het met betrekking tot het waterkwali-
teitsbeheer te voeren beleid. Ook thans reeds zijn provinciale staten uit 
hoofde van hun wettelijke taak zonder uitdrukkelijk wettelijk voorschrift 
bevoegd tot vaststelling van een beleidsplan dat aan de waterschappen, 
waaraan bovenbedoelde delegatie heeft plaatsgevonden, aangeeft wat 
door die openbare lichamen moet worden verricht. Aan dit laatste doet niet 
af dat in de huidige provinciale waterkwaliteitsverordeningen het zwaarte-
punt, en vooral ook het initiatief, van de planningactiviteit aan de zijde van 
de waterschappen is gelegd. 

In de huidige provinciale waterkwaliteitsverordeningen wordt het water-
schap de vaststelling voorgeschreven van een (bestrijdings-)plan. De kern 
daarvan wordt gevormd door de beheersmaatregelen en het tijdschema van 
realisering daarvan. Meestal bevat het bestrijdingsplan ook een indeling van 
oppervlaktewateren in kwaliteitsklassen. Met betrekking tot deze kwaliteits-
klassen worden voor een reeks parameters de waarden vastgesteld, die als 
kwaliteitsnorm en daarmede ook als doelstelling voor de in het plan opgeno-
men beheersmaatregelen worden aangemerkt. Dit plan, dat aldus tevens de 
feitelijke onderbouwing geeft voor het tarief van de verontreinigingsheffing, 
is ingevolge de verordening aan goedkeuring van gedeputeerde staten on-
derworpen. Bij de beoordeling van deze plannen toetsen gedeputeerde sta-
ten deze aan hun inzicht omtrent het kwaliteitsbeheer in de provincie. Aan 
dit college staat daarbij evenwel niet een bepaald voor dat beleidsterrein 
omschreven toetsingskader, dat voorwerp is geweest van behandeling in 
provinciale staten, ter beschikking; alleen het saneringsplan van de provin-
cie Zuid-Holland vormt hierop tot op zekere hoogte een uitzondering. 
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Op zich is deze situatie al niet zonder bezwaar, zeker wanneer zij leidt tot 
een verder gaande decentralisatie van de beleidsvaststelling binnen de pro-
vincie. Bovendien zijn bij de beleidsvorming op het punt van de doelstellin-
gen van het waterkwaliteitsbeheer tal van verschillende aspecten van het al-
gemeen belang aan de orde die het gewenst doen zijn de beslissing daar-
over in handen te leggen van het provinciaal bestuur opdat de waterschap-
pen zich bij hun taakuitoefening daarnaar kunnen richten. 

Enige ombuiging in die richting is te meer noodzakelijk nu, zoals in de me-
morie van toelichting is uiteengezet, de Richtlijn en de Overeenkomst de tot-
standkoming van landelijk (samenhangende) saneringsprogramma's vorde-
ren. Daartoe dienen, zoals eveneens in de memorie van toelichting is uit-
eengezet, operationele plannen te worden vastgesteld. Deze plannen kun-
nen niet beperkt blijven tot globale aanduidingen van het gewenste beleid 
(waarmede de huidige bestrijdingsplannen dan in overeenstemming zou-
den moeten zijn) maar zullen aan de hand van aan oppervlaktewateren toe 
te kennen functies of gebruiksbestemmingen alsmede aan de hand van de 
met het oog daarop voor die wateren in de planperiode na te streven water-
kwaliteit moeten aangeven welk vergunningenbeleid wordt gevoerd en wel-
ke technische voorzieningen moeten worden getroffen. 

Het gaat derhalve om plannen waarvan de bevoegdheid tot vaststelling 
vanwege het algemene beleidskarakter op het terrein van de uitvoering van 
de wet en ook vanwege de raakpunten met andere beleidsterreinen (zoals 
ruimtelijke ordening) bij de provincie moet worden gelegd. Anderzijds gaat 
het om operationele plannen die een materie moeten inhouden op het ge-
bied van zowel kwalitatieve als het kwantitatieve waterbeheer. Daardoor zul-
len bij de voorbereiding van het provinciaal waterkwaliteitsplan tal van be-
heersvragen aan de orde komen die de taakuitoefening van de waterschap-
pen betreffen. Immers, in het kader van het door deze openbare lichamen 
feitelijke gevoerde waterbeheer dient de realisering van het waterkwaliteits-
plan te kunnen geschieden. 

Ook de samenhang met het in het aangrenzende gebied van andere pro-
vincies gevoerde waterbeheer moet daarbij in het oog worden gehouden. 
Meer concreet betekent dit dat bij de voorbereiding van het provinciaal wa-
terkwaliteitsplan moet worden nagegaan welke consequenties het toeken-
nen van functies of bestemmingen aan oppervlaktewateren zou inhouden 
voor het kwalitatieve en kwantitatieve beheer, in verband met de waterkwa-
liteitseisen waaraan die wateren moeten blijven of gaan voldoen. Verder valt 
na te gaan welke maatregelen nodig en uitvoerbaar zijn en welke kosten 
daarmede zullen zijn gemoeid. 

Men denke aan de relatie met de financiële middelen, met de hoogte van 
de verontreinigingsheffing alsmede aan de relatie tot het vergunningenbe-
leid van het waterschap (wijzigen of intrekken van vergunningen, eventuele 
schade-aanspraken krachtens artikel 9, derde lid, van de wet). 

Het betekent kortom, dat al bij de voorbereiding van het provinciaal water-
kwaliteitsplan vrij diepgaand de algemene technische en financiële conse-
quenties van het gewenste beleid moeten worden bezien en dat daaraan de 
nodige onderzoekingen en berekeningen van de met het beheer belaste wa-
terschappen aan ten grondslag moeten kunnen worden gelegd. 

Dit onderstreept het belang en de betekenis van de rol van de waterschap-
pen bij de voorbereiding van het provinciaal waterkwaliteitsplan. Daarbij 
dient evenwel niet uit het oog te worden verloren, dat de waterschappen uit 
hoofde van provinciale verordening en reglement over eigen taken en be-
voegdheden beschikken en dienovereenkomstige verantwoordelijkheden 
dragen. Ook hieruit vloeien consequenties voort met betrekking tot de wijze 
van de totstandkoming van het provinciale plan. Wij zijn dan ook van oor-
deel dat de voorbereiding van dit plan gemeenschappelijk moet geschieden 
door provincie en waterschap. 

Gedeputeerde staten die met de voorbereiding van het plan zijn belast, en 
die dus ook de leiding bij de gang van zaken zullen moeten hebben, zullen 
voor deze gemeenschappelijke arbeid een werkverband moeten creëren, 
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waarbi j bi jdragen voor het plan, alsmede wensen en opvat t ingen daarom-
trent, wederzi jds worden ingebracht. Gedeputeerde staten zullen van hun 
kant ook in het bijzonder moeten nagaan of het beheer van de waterschap-
pen binnen de provincie onder l ing word t afgestemd en of er een bevredi-
gende aansluit ing word t verkregen met het waterbeheer aan gene zijde van 
de provinciegrens en met het beheer - kwalitat ief en kwantitat ief - van de 
r i jkswateren. 

De gedachte van een gemeenschappel i jke voorbereid ing van het plan, 
welke gedachte hierna nog verder zal worden uitgewerkt, sluit aan bij de No-
ta inzake het waterschapsbestel (14 480), een punt overigens waarnaar ook 
door de leden van de D'66-fractie in het onderdeel «Algemeen» van het 
voor lop ig verslag is geïnformeerd. In die Nota is gesteld, dat het waterkwal i -
tei tsbeleid, juist vanwege de velerlei belangen die het raakt, vraagt om reali-
sering via p lanning en het gebruik van vooraf gestelde bele idsnormen, 
waarvan de vaststel l ing door provincies en waterschappen gezamenli jk kan 
geschieden. 

Bij de openbare behandel ing van de Nota is dit door mi j , eerste ondergete-
kende, nog verder onderstreept (Zitt ing 1977-1978, 14 480, OCV 9, blz. 
422/423). 

Ons staat voor ogen dat het provinciaal waterkwal i te i tsplan, waaraan dus 
als gezegd door provincie en waterschappen gemeenschappel i jk zal moeten 
worden gewerkt , op basis van inventarisatie zal aangeven welke de bestaan-
de funct ies en gebru iksbestemmingen van de in het plangebied gelegen op-
pervlaktewateren zijn. Dit plan zal daarnaast moeten vaststellen wat in de 
planperiode deze functies en gebruiksbestemmingen zullen zijn of worden 
en hoe op dat punt de wensen l iggen voor de langere termi jn . Hieraan zullen 
zijn te verb inden de kwal i tei tsdoelstel l ingen die voor de onderscheidene 
(klassen van) oppervlaktewateren in de planperiode moeten worden ge-
haald (waterkwal i te i tsnormen) en de eventueel verdergaande kwaliteits-
doelstel l ingen op langere termi jn . Op grond hiervan zal het plan de te ne-
men maatregelen op het gebied van vergunningenbele id en technische voor-
zieningen moeten aangeven, met een indicatie tevens van de kosten. Waar 
het beheer is opgedragen aan waterschappen zal het plan tevens taakstel-
lend zijn en, wat de wi jze van realisering betreft, r icht inggevend. Verder zal 
echter het plan in de wijze van ui twerking en realisering van de doelstel l in-
gen aan de waterschappen een mate van beleidsvri jheid moeten laten die 
overeenstemt met de door deze openbare l ichamen gedragen verantwoor-
del i jkheden. Dit laatste maakt het overigens naar ons gevoel ook in bestuur-
lijk opzicht noodzakeli jk dat het a lgemeen bestuur van het waterschap een 
uitspraak doet over het door gedeputeerde staten als sluitstuk van de 
gemeenschappel i jke werkzaamheden vastgestelde ontwerp-waterkwal i -
te i tsplan, voordat dit ontwerp in de provinciale adviescommissie word t be-
handeld. 

Hetgeen hierboven is gesteld omtrent de opzet van het provinciaal water-
kwali tei tsplan (krachtens artikel 10b, vi j fde l id, nog nader te regelen bij alge-
mene maatregel van bestuur) brengt met zich dat de daargenoemde ele-
menten van het provinciaal waterkwal i te i tsplan hun eerste vaststel l ing niet 
meer zullen v inden in de bes ted ingsp lannen van de waterschappen doch 
nog wel een nadere ui twerking verdienen door de waterschappen tot vast-
stel l ing van een plan. Daarin zijn met name op te nemen een omschr i jv ing 
van de maatregelen die door het waterschap ter realisering van het provinci-
aal beleidsplan zullen worden genomen (zoals de bouw van zuiver ingsin-
r icht ingen, het overnemen in beheer en onderhoud van gemeentel i jke in-
stallaties en eventueel, voorzover dit onder zijn bevoegdheid valt, het door-
spoelprogramma). Daarbij zal tevens een aanduid ing moeten worden gege-
ven van de t i jdvakken waarbinnen de maatregelen worden genomen alsme-
de een overzicht van de kosten. Provinciale staten zullen een en ander in hun 
verordening ex artikel 5 van de wet nader hebben te regelen. 

Gedeputeerde staten zullen bij de beoordel ing van het hun door het water-
schap ter goedkeur ing voorgedragen plan kunnen nagaan of het vo ldoet aan 
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de doelstel l ing van het provinciaal waterkwal i te i tsplan, met name waar dit 
taakstellend is. Anderzi jds lijkt het ons gezien het taakstellend karakter van 
het provinciaal waterkwal i te i tsplan niet nodig bij wet ook nog te voorzien in 
een afzonderli jke aanwi jz ingsbevoegdheid, als bedoeld in het door de leden 
van de S.G.P.-fractie ontwikkelde stelsel van gelede planning waarop ook de 
leden van de C.D.A.-fractie hebben gedoeld in hun opmerk ingen bij artikel 10a. 

Denkbaar is dat bij de toetsing van het plan van het waterschap aan het 
provinciaal waterkwal i te i tsplan een verschil van inzicht naar voren komt tus-
sen gedeputeerde staten en het waterschapsbestuur omtrent de ju istheid 
van de door het waterschap gekozen wijze van ui tvoer ing. Met het oog daar-
op lijkt het ons gewenst dat voor het waterschapsbestuur tegen een besluit 
tot onthouding van goedkeur ing beroep open staat op de Kroon, analoog 
aan de beroepsmogel i jkheid die is geregeld in artikel 19, onder A, van de 
Waterstaatswet 1900 met betrekking tot de daargenoemde besluiten van ge-
deputeerde staten krachtens autonome provinciale verordeningen. 

Uit onze bovenstaande uiteenzett ing vloeit ook een aanpassing voor t van 
het wetsontwerp. Enerzijds past nl. de gang van zaken, zoals die hierboven 
met betrekking tot de voorbere id ing van het provinciaal waterkwal i te i tsplan 
is omschreven, in de tekst van artikel 10c, vierde l id, dat provinciale staten 
opdraagt een en ander wat de waterschappen betreft in hun verordeningen 
te regelen. Anderzi jds echter is bli jkens de reacties in het voor lop ig verslag 
twi j fe l gerezen omtrent de aard van de betrokkenheid van de waterschap-
pen, zodat het beter is ook in de wetstekst vast te stellen dat het gaat om een 
gemeenschappel i jke voorbere id ing en ook uitdrukkeli jk meld ing te maken 
van de opdracht aan die l ichamen tot vaststel l ing van een plan inzake de uit-
voer ing van hun reglementaire taak. Artikel 10c is in die zin bij nota van wi jz i-
g ingen aangepast. 

5. Waterkwaliteitsplannen en ruimtelijke ordening 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben te kennen gegeven dat zij van me-
ning zijn dat de relatie tussen waterkwal i tei tsbeheer en ruimtel i jke ordening, 
waarvan zij overigens het nauwe karakter onderschr i jven, in de memor ie 
van toel icht ing op overdreven wijze word t benadrukt. Hun bezwaren richten 
met name tegen de mededel ing dat de in de waterkwal i te i tsplannen op te 
nemen kwali tei tsdoelstel l ingen - onder meer - zouden worden bepaald 
door de aan het oppervlaktewater toegekende bestemming. Zij meenden dat 
een dergeli jke benaderingswijze er toe kan leiden dat andere dan waterkwa-
l i te i tsoverwegingen maatgevend zullen zijn voor het vaststellen en hanteren 
van kwal i te i tsnormen en voorts dat sterk vervui lde wateren een bestenv 
ming kri jgen waardoor niet of minder aan verontrein ig ingsbestr i jd ing word t 
gedaan. 

Wat het horen van de provinciale planologische commissies over de wa-
terkwal i tei tsplannen betreft waren deze leden van mening dat het horen van 
de provinciale mi l ieuraad en waterstaatsraad meer voor de hand zou l iggen 
en ook meer in overeenstemming zou zijn met de procedure op r i jksniveau. 

De zin van onze afzonderli jke uiteenzett ing omtrent deze wederzi jdse rela-
tie moet worden gezocht in het feit dat waterkwal i tei tsbeheer en ruimtel i jke 
ordening beide het gemeenschappel i jke kenmerk bezitten geen opzichzelf 
staand belang te zijn doch een resultaat van belangenafweging; zij kunnen el-
kaar wederzi jds beïnvloeden. Evenmin als het juist - of althans vol ledig - is 
te stellen dat het waterkwal i te i tsbeheer ui tslui tend word t bepaald door kwa-
l i te i tsoverwegingen, is het juist te stellen dat ruimtel i jke bestemmingen de 
in het waterkwal i te i tsplannen aan oppervlaktewateren toe te kennen func-
ties bepalen. Doet men dit we l , dan miskent men daarmede het wederzi jds 
verband tussen enerzijds de vraag met het oog op welke bestemming van 
een bepaald oppervlaktewater een daarmede overeenstemmende water-
kwali tei tsdoelstel l ing zal gelden en anderzijds de vraag welke ruimteli jke 
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ontwikkeling - ook in het licht van de bij de waterkwaliteit betrokken belan-
gen - wenselijk is. De tot het vaststellen van het waterkwaliteitsplan bevoeg-
de autoriteiten, dat wil zeggen respectievelijk de Minister van Verkeer en 
Waterstaat (in overeenstemming met de Minister van Volkgezondheid en 
Milieuhygiëne) en de colleges van provinciale staten, zullen hiermede bij 
hun beslissingen rekening hebben te houden. 

Het is om die reden dat in de memorie van toelichting met name is gewe-
zen op het feit dat gedeputeerde staten naast de, door provinciale staten op 
grond van artikel 5 van de wet ingestelde, adviescommissie ook de provinci-
ale planologische commissie zullen moeten horen. In onze visie kan er even-
wel geen sprake van zijn dat een op grond van een planologisch afwegings-
proces vastgestelde of gewijzigde planologische bestemming bij voorbaat 
eenzijdig het waterkwaliteitsbeheer bepaalt noch dat het omgekeerde het 
geval is. We zijn er ons van bewust dat de in de betreffende passage in de 
memorie van toelichting (blz. 14, eerste alinea, eerste volzin) gebruikte ter-
minologie «bepaald» en «bepalend» tot misverstand aanleiding kan hebben 
gegeven over de betekenis van de relatie. Wij verwachten dat bovenstaande 
uiteenzetting dit misverstand uit de weg heeft geruimd. 

Met betrekking tot de feitelijke vraag van deze leden in hoeverre vigerende 
streekplannen al bepalingen bevatten die ten aanzien van de waterkwaliteit 
richtinggevend zijn moge er allereerst op worden gewezen dat het primair 
gaat om een juiste afstemming, zoals hierboven is uiteengezet. Het is daar-
om minder juist te veronderstellen dat het streekplan voor het waterkwali-
teitsbeheer richtinggevende bepalingen - in de zin van «bepalend» als hier-
voor gebruikt - zou bevatten. Het is uiteraard wel zo dat een eerdere belan-
genafweging die in het streekplan haar beslag heeft gekregen, bij voorbeeld 
in een uitbreiding dan wel beperking van een industriële ontwikkeling, een 
belangrijk gegeven kan vormen door de in het kader van het kwaliteitsbe-
heer aan een oppervlaktewater - of de oppervlaktewateren in een bepaald 
gebied-toe te kennen functie. Anderzijds zal het feit dat op grond van de be-
langenafweging (in het kader van de vaststelling van een waterkwaliteits-
plan) aan oppervlaktewateren functies worden toegekend die van de tot dan 
toe feitelijk bestaande afwijken, aanleiding kunnen zijn om ten behoeve van 
de eenheid van het beleid een aanpassing van het streekplan in overweging 
te nemen. 

Wat nu betreft de feitelijke vraag van deze leden kan worden medegedeeld 
dat in enkele recente streekplannen in het algemeen een relatie wordt ge-
legd met de gebruiksfunctie van het oppervlaktewater. Een enkele maal leidt 
dit tot een uitspraak die richtinggevend is, zij het op het gebied van de ruim-
telijke ordening zelf. Aldus het streekplan Midden Gelderland, dat als doel-
stelling geeft dat in het streekplangebied grotere hoeveelheden effluent 
slechts op grote rivieren kunnen worden geloosd, zodat bedrijven waar zul-
ke lozingen zijn te verwachten slechts daar zouden mogen worden gevestigd 
waar de lozing via een zuiveringsinrichting kan geschieden op een grote ri-
vier. 

Onze opvatting - zoals die is neergelegd in de memorie van toelichting -
dat provinciale staten ook de provinciale planologische commissie zullen 
hebben te horen, sluit bovendien aan bij de voorgestelde wijziging van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (artikel 4, eerste lid) welke wijziging onder-
deel is van het thans aanhangige voorstel tot wijziging van die wet (zitting 
1977-1978-14889). Dit wijzigingsvoorstel bevat het voorschrift - conform de 
bestaande practijk — dat gedeputeerde staten de provinciale planologische 
commissie dienen te horen over plannen en maatregelen die van belang zijn 
voor het provinciaal planologisch beleid. 

Voor de adviesprocedure op rijksniveau valt er op te wijzen dat krachtens 
artikel 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo. artikel 26, tweede lid, van 
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening de behandeling van een ontwerp-wa-
terkwaliteitsplan behalve in de Raad van de Waterstaat desgewenst ook aan 
de orde zal komen in de Rijksplanologische Commissie. 
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Ook bij de leden van de D'66-fractie heeft de in de memor ie van toel icht ing 
gememoreerde relatie tussen waterkwal i tei tsbeheer en ruimtel i jke ordening 
bedenkingen opgeroepen. Naar het oordeel van deze leden is het vastleggen 
van ruimteli jke bestemmingen, welke per definit ie geschiedt op grond van 
een belangenafweging, iets geheel anders dan het toekennen van functies 
uit een oogpunt van gewenste verbeter ing van de waterkwaliteit.Deze leden 
zijn van mening dat het veeleer zo zou moeten zijn dat waterkwal i tei tsdoel-
stel l ingen randvoorwaarden opleveren voor het ruimtel i jk beleid, dan omge-
keerd. In dit verband hebben deze leden ook nog in herinnering gebracht dat 
er door hen t i jdens de parlementaire behandel ing van de Rijnverdragen op 
is gewezen dat het koppelen van kwali tei tsdoelstel l ingen aan (mensgerich-
te) functies niet mag leiden tot verenging van die doelstel l ingen. 

Zoals hierboven uiteengezet, gaat het in beide geval len, dat wi l zeggen zo-
wel bij het vaststellen van bestemmingen in het kader van het ruimtel i jk be-
leid als bij het toekennen van functies aan oppervlaktewateren in het kader 
van het beleid met betrekking tot het waterkwal i tei tsbeheer, om een belan-
genafweging. Aangezien beide vormen van belangenafweging p laatsv in-
den vanuit een verschi l lende invalshoek en deze beide ook niet steeds syn-
chroom ver lopen, dient onderl inge afs temming daarvan zowel op het ni-
veau van het Rijk als dat van de provincie te zijn gewaarborgd. Aard en om-
vang van de bij het toekennen van functies aan het oppervlaktewater in aan-
merking te nemen belangen worden niet bepaald vanuit de ruimtel i jke orde-
ning. Het zou echter ook naar onze mening stell ig onjuist zijn indien de doel-
stel l ingen van het waterkwal i tei tsbeheer (waterkwal i tei tsnormen) louter een 
afhankeli jke zouden zijn van de gebruiksbestemmingen. De ecologische 
funct ie van het oppervlaktewater en de daaraan te verbinden waarden voor 
het mil ieu zullen, welke bestemming dan ook het betreffende oppervlakte-
water verkri jgt, een beleid dat gericht is op het bereiken c.q. handhaven van 
een bepaalde waterkwali tei t onontbeerl i jk doen zijn. 

Ook de leden van de P.P.R.-fractie onderschreven dat er sprake is van een 
nauwe relatie van het waterkwal i tei tsbeheer met de ruimtel i jke ordening, zij 
het dat zij daarbij evenals de leden van de P.v.d.A.-fractie wezen op de relatie 
die er is met al van andere beleidsterreinen. Daarbij stelden zij dat bij het op-
stellen van ruimteli jke plannen en het aangeven van bestemmingen reke-
ning dient te worden gehouden met de in de waterkwal i tei tsplannen neerge-
legde bestemmingen en dus geen bestemmingen dienen te worden vastge-
legd, die waterkwal i tei tseisen in gevaar brengen. Tegen die achtergrond 
stelden zij de vraag welke belangen bij de provinciale planologische com-
missie worden ingebracht. 

Met verwi jz ing naar hetgeen hierboven door ons reeds, naar aanleiding 
van de desbetreffende vragen van de P.v.d.A.-fractie, in zijn algemeenheid is 
uiteengezet omtrent de onderl inge relatie tussen het afwegingsproces bij 
beslissingen omtrent waterkwal i tei tsbeheer en beslissingen omtrent ruimte-
lijke plannen, zij nog het volgende opgemerkt. Provinciale staten zullen bij 
het nemen van beslissingen omtrent streekplannen en bij het toetsen - aan 
die streekplannen - van bestemmingsplannen ook de vastgestelde kwaliteits-
plannen dienen te betrekken, dan we l , voor zover nog geen waterkwal i tei ts-
plannen zijn vastgesteld, de waterkwali tei tseisen die in verband met een 
bepaalde bestemming zullen gelden (artikel 10d). 

Zij zullen er daarbij voor dienen te waken dat er geen discrepantie bestaat 
tussen enerzijds de waterkwali tei tseisen waaraan de oppervlaktewateren in 
hun gebied ingevolge de feiteli jke of in waterkwal i te i tsplannen formeel toe-
gekende functie moeten vo ldoen en anderzijds de ruimtel i jke inrichting of 
ruimtel i jke bestemmingen welke de waterkwal i tei t kunnen beïnvloeden. Bij 
het afwegingsproces inzake de ruimtel i jke ordening gaat het, evenals bij de 
belangenvertegenwoordig ing in de provinciale planologische commissie, 
om de verschil lende aspecten van het algemeen belang zonder dat daarbij 
bij voorbaat bepaalde specifieke belangen op de voorgrond treden. 
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De leden van de P.P.R.-fractie stelden een onevenwicht igheid vast tussen 
de beslu i tvorming op provinciaal en nationaal niveau, in zoverre op provinci -
aal niveau er een provinciale planologische commiss ie is naast de rijkspla-
nologische commissie doch op provinciaal niveau de pendant van de Com-
missie voor de Waterverontre in ig ing van de Raad van de Waterstaat en de 
ICMH ontbreekt. 

Ingevolge artikel 5 van de Wet verontre in ig ing oppervlaktewateren zijn de 
provincies gehouden met betrekking tot de u i tvoer ing van die wet over te 
gaan tot instel l ing van één of meer vaste commissies van advies en bi jstand 
aan gedeputeerde staten. Deze commissies vervul len door haar taak en sa-
menstel l ing op provinciaal niveau een funct ie die voor wat betreft het water-
kwaliteitsbeheer vergeli jkbaar is met die van beide bovengenoemde advies-
commissies op r i jksniveau. 

6. Adviesorganen 

Het betrekken van ver tegenwoordigers van het Bureau Mi l ieuhygiëne en 
van het Minister ie van Economische Zaken bij het voorbereidend over leg 
over ui tvoer ingsregel ingen in de CUWVO (Coördinat iecommissie Wet ver-
ontre in ig ing oppervlaktewateren) vonden de leden van de fracties van de 
P.v.d.A., D'66 en P.P.R. getuigen van een nogal eenzijdige benader ing. Deze 
leden waren van mening dat, gezien de in het geding zijnde belangen, ook 
maatschappeli jke groeper ingen - mi l ieu-organisat ies en werknemersorga-
nisaties - in het overleg waren te betrekken. 

De leden van de fractie van D'66 hebben daar nog aan toegevoegd dat 
voor de vraag wie bij dat over leg zouden zijn te betrekken een invalshoek zou 
kunnen zijn w ie belanghebbende zijn bij de functies (van oppervlaktewate-
ren) op grond waarvan de kwali tei tsdoelstel l ingen worden geformuleerd . 
Deze leden vonden, dat de bijzondere betrokkenheid van de Minister van 
Economische Zaken niet speciaal voor de hand ligt en dat zeker de vraag 
welke de gevolgen zijn van normstel l ing voor bepaalde economische activi-
teiten voor het waterkwal i tei tsbeheer niet maatgevend behoort te zi jn. 

Het voorbereidend overleg dat plaats v indt in het kader van de CUWVO is 
bedoeld als technisch over leg. Gaat het daarbij bij voorbeeld o m over leg 
over de getalswaarden die aan lozings- of waterkwal i te i tsnormen moeten 
worden verbonden, dan is het gewenst voor de zuiver technische aspecten 
niet alleen te beschikken over het inzicht van de technische apparaten van de 
waterkwal i te i tsbeheerders maar ook over dat van de lozers van verontre in i -
gende stoffen. Tegen deze achtergrond moet het in werkverband betrokken 
zijn van deskundigen uit de kring van de lozers worden gezien. 

Het is niet de bedoel ing van het overleg uitslui tend of meer in het bi jzon-
der de economische haalbaarheid van bepaalde mi l ieunormen na te gaan. 
De betrokkenheid van de Minister van Economische Zaken vanwege de ge-
volgen van normstel l ing voor bepaalde economische activi tei ten, van welke 
betrokkenheid de memor ie van toel icht ing gewag maakt, slaat niet speciaal 
op de deelneming van een ver tegenwoordiger van deze Minister aan de 
werkzaamheden van commissies, maar meer in het algemeen op het feit dat 
deze Minister rechtstreeks bij de beslu i tvorming - die immers een afweging 
van belangen met zich brengt - dient te worden betrokken. 

Overigens is hiermede nog de vraag beantwoord of in het voorberei -
dend overleg over ui tvoeringsregels ook niet bepaalde maatschappel i jke 
groeper ingen dienen te worden betrokken. Deze vraag doet zich voor zowel 
ten aanzien van de nationale beleidsbepalingen als ten aanzien van de 
standpuntbepal ing in het internationaal overleg over emiss ienormen en 
kwal i tei tsdoelstel l ingen. 

Wi j kunnen ons inderdaad voorstel len dat er ook buiten de industr ie bij be-
paalde groeper ingen behoefte aan bestaat op bepaalde wijze bij de ontwik-
kelingen te zijn betrokken. In een dergeli jke behoefte zou naar ons gevoelen 
kunnen worden voorzien door het organiseren van een min of meer peri-
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odiek contact waar de betrokkenen op de hoogte worden gebracht van het-
geen nationaal en/of internationaal gaande is en waar naar aanleiding nier-
van inzichten kunnen worden uitgewisseld. Een dergelijke «contactcommis-
sie» - die voor de overheid tevens als klankbord zou kunnen fungeren -zal 
naar ons gevoelen wel op zekere wijze in verband moeten staan met de Raad 
van de Waterstaat en met de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne, welke 
beide adviescolleges uit hoofde van hun adviestaak bij de materie zijn be-
trokken. Daarom stellen wij ons voor deze colleges te verzoeken organisaties 
te noemen waarvan vertegenwoordigers aan zo'n contactcommissie zouden 
kunnen gaan deelnemen. 

De leden van de D'66-fractie hebben naar aanleiding van het feit dat blij-
kens de memorie van toelichting sprake is van een «viervuldigheid» van 
coördinatiecommissies (respectievelijk CUWVO, ICMH, ICWA, CIM) geïnfor-
meerd of de Regering, gezien de recente bevindingen over het functioneren 
van interdepartementale commissies, niet een eenvoudiger opzet zou kun-
nen creëren. 

De omstandigheid dat in de betiteling van deze commissies telkens sprake 
is van coördinatie heeft bij deze leden blijkbaar de indruk doen ontstaan dat 
er met betrekking tot dezelfde taken een veelheid van los van elkaar staande 
coördinatiepunten bestaat. Dit is echter niet het geval, aangezien de coördi-
nerende taken van deze commissies onderling zijn te onderscheiden. 

De coördinerende werkzaamheden van de CUWVO betreffen de uitvoe-
ring van de wet door organen van het Rijk, van de provincies en van de wa-
terschappen. Deze werkzaamheden liggen derhalve als gezegd in de tech-
nisch-operationele sfeer. 

De coördinerende taak van de ICMH en van de ICWA betreft het rijksbeleid 
op het gebied van de milieuhygiëne respectievelijk op het gebied van de wa-
terhuishouding, terwijl de CIM bestemd is voor de coördinatie met het oog 
op de standpuntbepaling in het internationaal overleg. In sommige gevallen 
kan er samenhang zijn van zaken die als zijnde zowel voorwerp van rijksbe-
leid als van internationaal overleg, min of meer gelijktijdig door de ICMH en 
de CIM zouden moeten worden behandeld en daartoe in (sub)commissies 
moeten worden voorbereid. Daartoe kunnen de beide coördinatiecommis-
sies voor die onderwerpen een gemeenschappelijk werkverband creëren, 
zoals in de praktijk ook reeds voorkomt, (commissie normen). 

7. Inventarisatie en metingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie drongen er op aan, dat behalve de inge-
volge Overeenkomst (en Richtlijn) verplichte inventarisatie van lozingen van 
zwarte-lijststoffen, ook de inventarisatie van lozingen van grijze-lijststoffen 
ter hand wordt genomen, mede in verband met de vast te stellen sanerings-
programma's. De leden van de fractie van D'66 vroegen of overwogen wordt 
met betrekking tot de inventarisatie van lozingen van grijze-lijststoffen voor-
uit te lopen op internationale afspraken. 

Het is inderdaad de bedoeling, juist vanwege de in de waterkwaliteitsplan 
nen op te nemen saneringsprogramma's, dat de krachtens artikel 10e bij al-
gemene maatregel van bestuur te verrichten aanwijzing van stoffen zich ook 
zal uitstrekken tot stoffen van de grijze lijst en daarmede dus zal vooruitlo-
pen op aanvullende verplichtingen c.q. aanbevelingen van de IRC krachtens 
artikel 2 van de Overeenkomst. Dit sluit overigens aan bij de werkwijze die 
wordt gevolgd in de praktijk bij de voorbereiding van het tweede IMP. Zo is in 
1975 een enquête gehouden in het kader van de werkzaamheden van de 
CUWVO. Deze enquête betrof de lozingen van niet-zuurstofbindende stof-
fen, waarvan een groot aantal behoort tot de stoffen van de grijze lijst. In het 
kader van de voorbereiding van het tweede IMP is in 1978 wederom met be-
trekking tot die stoffen een enquête gehouden. 
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De leden van de D'66-fractie verzochten ons aan hen nader inzicht te w i l -
len verschaffen omtrent de beschikbaarheid van middelen o m de inventar i-
satie goed te kunnen verr ichten. 

Zij hadden daarbij met name het oog op de beschikbare t i jd en mankracht, 
op de technische hulpmiddelen en op de verpl ichte met ingen door de lozers 
zelf. 

Voor het verkr i jgen van een goed inzicht lijkt het ons in de eerste plaats 
van belang de bronnen te noemen, waarui t bij de inventarisatie word t geput. 
Dit zijn met name de navlogende: 

- De door de lozers geleverde gegevens, zowel die welke verstrekt zijn bij 
de aanvraag om vergunning als de meetgegevens welke voor tkomen uit de 
op grond van de vergunningvoorschr i f ten door de lozer zelf ui tgevoerde 
contro lemet ingen. 

- De door de waterkwal i tei tsbeheerder verkregen meetgegevens. Het zijn 
de gegevens die voor tkomen uit steekproefsgewijze bemonster ing van de 
lozingen. Deze worden vergeleken met de door de lozer verschafte gege-
vens. 

Naast deze bronnen kan nog worden gewezen op de mogel i jkheden die 
worden geboden door : 

- Het hef f ingenbestand; doordat nameli jk bij bepaalde categorieën be-
dr i jven verband bestaat tussen de hoeveelheid geloosd zuurstofverbruikend 
materiaal en het voorkomen van gri jze-l i jststoffen, kan door vergel i jk ing de 
inventarisatie van lozingsgegevens worden aangevuld. 

- Vergel i jkend onderzoek naar het verontre in igend vermogen van pro-
ductieprocessen, apparaten en fabrieksonderdelen. 

- Onderzoek naar de hoedanigheid van overwegend huishoudel i jk afval-
water en het effect van zuiveringstechnische maatregelen. 

Met betrekking tot de beschikbaarheid van het technisch inst rumentar ium 
en van specialistische kennis op het gebied van waterzuiver ing kan het vo l -
gende worden medegedeeld. Het meeste voor de inventarisatie nodige on-
derzoek kan worden verr icht door het RIZA, dat daartoe tevens beschikt over 
een goed geout i l leerd laborator ium. Voor bepaalde lozingen met bepaalde 
zeer specifieke componenten in het afvalwater van lozingen op r i jkswateren 
roept het RIZA de hulp in van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. 

Ook de andere waterkwal i tei tsbeheerders dan het Rijk beschikken over la-
borator iumfaci l i te i ten, met eveneens de mogel i jkheid o m bepaalde onder-
zoekingen u i t t e besteden als bovenvermeld. 

Genoemde leden wezen er terecht op dat het landeli jk meetnet (van Rijks-
waterstaat) in de eerste plaats met ingen van waterkwal i tei t zal betreffen. 
Overigens worden ook vanwege het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid 
met ingen verricht van bepaalde stoffen in het oppervlaktewater. 

Wat betreft de vraag van deze leden hoe de emissie-registratie zal wor-
den gerealiseerd, dient meld ing te worden gemaakt van het thans door het 
TNO, handelend onder auspiciën van het ministerie van Volksgezondheid en 
Mi l ieuhygiëne (in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Water-
staat), ui tgevoerde project emissie-registratie. Dit project, dat per provincie 
word t u i tgevoerd, omvat een zo vol ledig mogel i jke registratie van emissies 
in lucht en water. De verzamelde gegevens worden met behulp van een 
computer opgeslagen en verwerkt. 

Van verschi l lende zijden zijn vragen gesteld met betrekking tot de open-
baarheid van gegevens omtrent lozingen. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
hebben gevraagd of uit de mededel ing in de memor ie van toel icht ing, dat de 
ui tkomsten van de inventarisatie zullen worden gepubl iceerd, mag worden 
afgeleid dat de inventarisatie van de lozingsgegevens openbaar zal zi jn. 

Overigens vroegen deze leden zich af waarom de publikatie c.q. openbaar-
heid van de inventarisatie niet in de wet is geregeld. 

Ook de leden van V.V.D.-fractie hadden een dergeli jke regeling in het 
wetsontwerp gemist, terwi j l de leden van de P.P.R.-fractie uitdrukkeli jk vroe-
gen naar een regeling van de passieve en actieve openbaarheid van de lo-
zingsgegevens met betrekking tot stoffen van de zwarte lijst. 
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Van deze laatste fractie vroegen de leden, met verwi jz ing naar de door de 
Tweede Kamer aanvaarde motie-Jansen c.s. (Zitt ing 1 9 7 7 - 1 9 7 8 - 1 4 663, nr. 
13, uiteen te wi l len zetten hoede ui tkomst van inventarisatie en van vol ledi-
ge li jsten van lozingen voor belangstel lenden toegankeli jk zullen worden ge-
maakt. 

Van de zijde van de D'66-fractie werd in dit verband nog de vraag gesteld 
of met de publikatie word t gedoeld op ui tkomsten of ook op de samenstel-
lende onderdelen. 

Er van uitgaande dat het onderhavige wetsontwerp , en meer in het bi jzon-
der het voorgestelde artikel 10e, in de eerste plaats tot doel heeft de naleving 
van de uit de Richtli jn en de Overeenkomst voortv loeiende internationale 
verpl icht ingen te verzekeren, moge, voorzoveel nodig, allereerst worden ge-
wezen op hetgeen die verpl icht ingen inhouden. De Richtli jn (artikel 11) en de 
Overeenkomst (artikel 2) schri jven het opstel len van een inventarisatie voor 
van lozingen (van stoffen van de zwarte lijst). In de Overeenkomst is uitdruk-
kelijk sprake van een lijst, waarvan de gegevens aan de IRC moeten worden 
medegedeeld. Bij deze gegevens gaat het, bli jkens Bijlage III van de Over-
eenkomst, om de onderscheiden globale hoeveelheden van de stoffen die 
worden geloosd (Artikel 13 van de Richtlijn bevat de verpl icht ing tot het des-
gevraagd aan de Europese Commissie verschaffen van gegevens uit de in-
ventarisatie, zonder nadere specificatie overigens van de aard van de te ver-
schaffen gegevens). 

Onze in de memor ie van toel icht ing gedane toezegging heeft betrekking 
op de inventarisatie in de zin van de Overeenkomst, met dien verstande dat 
deze niet is beperkt tot de lozingen in het s t roomgebied van de Rijn doch lan-
del i jkzal geschieden. Het is onze bedoel ing dat de inventarisatie, dat w i l zeg-
gen het opstel len van een lijst van lozingen, de hoeveelheden zal betreffen 
op jaarbasis. 

De inventarisatie zal, zowel met het oog op de inzichteli jkheid voor de be-
langstel lenden als ten behoeve van het te voeren beleid (o.a. feiteli jke onder-
bouwing van de te stellen normen en prioriteiten) worden ui tgebreid met 
een aantal bi j lagen waar in de ui tkomsten van de geïnventariseerde lozin-
gen, naar onderscheid van de aard van de stoffen per categorie bedri j f en 
per gebiedsonderdeel worden weergegeven. Veel van deze gegevens, al-
hoewel veelal nog niet gesystematiseerd, zijn reeds bij de waterkwal i te i tsbe-
heerders beschikbaar, met name ook vanwege voor de lozing van de stoffen 
verschuldigde heff ingen. 

In de hierboven aangeduide vo rm zal de inventarisatie, en met name dus 
een vol ledige lijst van lozingen, aan de IRC worden aangeboden, ter vo ldoe-
ning aan artikel 2 van de Overeenkomst. Deze inventarisatie zal worden ge-
publ iceerd, evenals de waterkwal i te i tsplannen en het verslag over de bij de 
controle op de lozingen opgedane ervaringen - welke stukken eveneens 
voor wat het s t roomgebied van de Rijn betreft aan de IRC moeten worden 
aangeboden (artikelen 6 en 8). Mede gezien het openbare karakter van deze 
stukken lijkt het ons niet nodig daarvoor in de wet een afzonderli jke verpl ich-
t ing tot openbaarmaking op te nemen. 

Dit laatste dient te worden onderscheiden van de openbaarmaking van de 
emissiegegevens van de individuele lozers, die het materiaal vo rmen waar-
mede met name de inventarisaties zijn opgesteld. Een publikatie zonder 
meer van al deze gegevens, en dus ook een verpl icht ing tot actieve open-
baarmaking daarvan lijkt ons niet doeltref fend, gezien de massale hoeveel-
heden gegevens die het betreft. 

Aan een verzoek dat is gericht op het verkr i jgen van gegevens van een be-
paalde lozing zal worden voldaan overeenkomst ig de algemene verpl icht ing 
tot passieve openbaarmaking welke is vastgelegd in de Wet openbaarheid 
van bestuur (Stb. 1978, 581). Een meer gedetail leerde en specifieke regeling 
omtrent de wijze van toegankeli jkheid en van het ter beschikking stellen van 
emissie-gegevens voor het gehele terrein van de mi l ieuhygiëne (bescher-
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ming water-, bodem- en luchtverontreiniging en geluidhinder) zal onderdeel 
zijn van een voor te bereiden wettelijke regeling van de emissieregistratie, 
en wel in het kader van de verdere uitbouw van de Wet algemene bepalin-
gen milieuhygiëne. 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de D'66-fractie hoe wij, ook 
in het licht van de (nakoming van) in artikel 11 van de overeenkomst om-
schreven verplichtingen, staan tegenover een actieve informatieplicht voor 
de lozers zelf, zij vermeld, dat de door deze leden bedoelde verplichtingen 
tot periodieke rapportage over de lozing en tot melding van incidenten die 
tot afwijkingen van de toegestane lozing leiden of hebben geleid, in de ver-
gunningen voor het lozen van stoffen van de zwarte of grijze lijst plegen te 
worden opgenomen. Wij zullen er bij de andere waterkwaliteitsbeheerders 
op aandringen - voor zoveel nodig - een zelfde gedragslijn bij hun vergun-
ningenbeleid te volgen. 

Wat ten slotte de actieve openbaarmaking van de vergunning betreft - de 
leden van de P.P.R. vroegen hiernaar nog met name - zij verwezen naarde 
in artikel 10 van de wet geregelde verplichting tot publikatie van verleende 
vergunningen. Ingevolge de Wet tot invoering van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne zal deze regeling worden vervangen door een regeling 
die bovendien in een openbare vergunningsprocedure voorziet. 

8. Artikelen 

Artikel 1, tweede lid. De leden van de D'66-fractie hebben verzocht om een 
nadere toelichting op de in de voorgestelde wijziging op het huidige tweede 
lid gemaakte koppeling tussen stoffen en inrichtingen. 

In onze algemene nadere beschouwing over het vraagstuk van de indirec-
te lozingen (zie onderdeel 3), en met name bij de daarin opgenomen toelich-
ting op het in de nota van wijzigingen opgenomen wijzigingsvoorstel, heb-
ben wij uiteengezet wat de zin is van een dergelijke koppeling. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen zich af of de voorgestelde wijziging 
van het tweede lid niet een weinig gelukkige situatie in het leven roept, door-
dat van de aanwezigheid van bepaalde stoffen in het afvalwater zal komen af 
te hangen welke instantie bevoegd is tot vergunningverlening. 

In het algemeen deel (onderdeel 3) werd reeds uiteengezet waarom - ten 
aanzien van indirecte lozingen - de invoering van het vergunningvereiste 
(van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) is beperkt tot dat afvalwa-
ter waarmede bepaaldelijk aangewezen stoffen worden geloosd. 

Zoals daar eveneens is uiteengezet, is ten aanzien van de gevallen, waarin 
het enkel van de aanwijzing van de stof afhankelijk stellen van het vergun-
ningvereiste zou kunnen leiden tot een onoverzichtelijke en dus inderdaad 
weinig gelukkige situatie, een nadere voorziening nodig gebleken. Deze 
houdt in dat niet de enkele lozing van de stof doch de lozing vanuit de inrich-
ting die deze stof pleegt te lozen onder het vergunningvereiste van de wet 
wordt gebracht. 

Ook is echter uiteengezet welke overwegingen ertoe hebben geleid om 
niet voor alle indirecte lozingen het vereiste van een vergunning - van de be-
heerder van het oppervlaktewater c.q. zuiveringsinrichting - in te voeren. 

Vijfde lid. De leden van de V.V.D.-fractie hebben betoogd dat de krachtens 
dat lid te stellen voorschriften ook kunnen betreffen voorwaarden, waaraan 
door het treffen van voorzieningen moet worden voldaan. Deze leden stel-
den dan ook voor om aan dit lid «voorwaarden» toe te voegen. 

Het betreft hier een terminologisch punt. De «voorwaarden» waarop deze 
leden het oog hebben zijn verplichte voorwaarden. De term voorwaarde 
kan ook de betekenis hebben van opschortende of ontbindende voorwaar-
de. Zij kan, doordat zij voor verschillende uitleg vatbaar is, tot onduidelijk-
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heid leiden. In de moderne wetgeving is daarom de algemene term «voor-
schriften» verkozen boven de term «voorwaarden» (zie o.a. het Rapport van 
de Commissie inzake algemene bepalingen van administratief recht, vierde 
druk, blz. 89/90). 

Artikel 1a, eerste lid. De leden van de V.V.D.-fractie wezen op de faculta-
tieve redactie van het eerste lid. Een imperatieve redactie: «Wij stellen vast» 
zou naar het oordeel van deze leden meer aansluiten bij de inhoud en de be-
doeling van de EG-richtlijnen. 

Invoering van EG-richtlijnen is een verplichting waaraan uitvoering moet 
worden gegeven bij ministerieel besluit ingevolge het derde lid («De vast-
stelling geschiedt»). Het gaat in dat geval om een geleidelijk toenemend 
aantal vast te stellen grenswaarden. Een verplichting om voor stoffen grens-
waarden vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur strookt minder 
goed met de bedoeling van dit lid, dat slechts een bevoegdheid beoogt te 
scheppen voor zover de internationale besluitvorming aan de in nationaal 
opzicht gevoelde behoefte achterwege blijft. 

Het woord «kunnen» in de tweede volzin, naar de betekenis waarvan de le-
den van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. vroegen, geeft aan dat het hier niet 
gaat om een limitatieve opsomming. 

Wij zijn het eens met de opmerking van deze leden dat het uit taalkundig 
oogpunt beter is in de tweede volzin te spreken van «hoogst toelaatbare» in 
plaats van «ten hoogste toelaatbare». Het wetsontwerp is dienovereenkom-
stig bij de nota van wijzigingen aangepast. 

Wat betreft de term «eenheid», naar de betekenis waarvan de leden van de 
P.v.d.A.-fractie vroegen, zij opgemerkt dat deze term met opzet zo ruim mo-
gelijk gekozen is om aan de behoefte van de praktijk te kunnen voldoen. 
Naast de in de Richtlijn reeds aangeduide voorbeelden - eenheid produkt, 
eenheid verwerkte grondstof - kan bij voorbeeld ook worden gedacht aan 
eenheid energie (galvaniseerbedrijven). 

Derde lid. De leden van de D'66-fractie vroegen waarom in deze bepaling 
de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ontbreekt. 

Het betreft hier een in internationaal verband vastgestelde grenswaarde, 
tot de invoering waarvan Nederland krachtens de Richtlijn, respectievelijk de 
Overeenkomst, is verplicht. Het besluit daartoe, dat geen afzonderlijke be-
leidsbeslissing vergt doch, in tegenstelling tot de in het eerste lid bedoelde 
algemene maatregel van bestuur, in feite niet meer is dan het formele sluit-
stuk dat vereist is voor de directe werking, kan aan de voor de uitvoering van 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren eerst verantwoordelijke minis-
ter worden overgelaten. 

Artikel 3, derde lid. De C.D.A.-, V.V.D.-, D'66- en S.G.P.-fracties hadden be-
denkingen tegen de onduidelijke redactie van dit lid. Uit hun opmerkingen 
blijkt dat zij het vooral onbevredigend achten dat de vraag welke instantie 
eventueel tot schadevergoeding in de zin van artikel 9, derde lid, is verplicht 
- de beheerder van het oppervlaktewater of de tot vergunningverlening be-
voegde beheerder van de zuiveringsinrichting - afhankelijk wordt gesteld 
van het bestaan van overeenstemming tussen deze beide beheerders over 
de met betrekking tot de vergunning genomen beslissing. 

Ingevolge het wetsontwerp rust de verplichting tot schadevergoeding pri-
mair op de beheerder van het oppervlaktewater. Een voorbehoud is evenwel 
gemaakt voor het geval de beheerder van het oppervlaktewater, met wie de 
tot vergunningverlening bevoegde beheerder van de zuiveringsinstallatie 
overleg moet plegen, het niet eens zou zijn met de draagwijdte van de te ne-
men beslissing. Alsdan zou het niet juist moeten worden geacht dat eventu-
ele aanspraken op schadevergoeding ten laste van de beheerder van het op-
pervlaktewater zouden worden gebracht. De bepaling is met het oog op de 
positie van de justiabele zo geconstrueerd dat de beheerder van het opper-
vlaktewater de afwezigheid van overeenstemming zal moeten hebben te 
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stellen en bewijzen. Bij nader inzien zijn wij echter van mening dat het hier 
toch in de eerste plaats gaat om een aangelegenheid tussen beide beheer-
ders, waarvan mag worden aangenomen dat zij deze in goed bestuurlijk 
overleg tot een oplossing weten te brengen en dat het minder gewenst is de 
vergunningplichtige te belasten met complicaties voortvloeiende uit een 
eventueel gebrek aan overeenstemming op het bestuurlijk niveau. Bij nota 
van wijzigingen wordt derhalve voorgesteld het voorbehoud te schrappen. 

Artikel 10a. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de kring van dege-
nen die omtrent het ontwerp-IMP moeten worden gehoord niet kan wor-
den uitgebreid, met name met de waterkwaliteitsbeheerders. Verder deden 
zij de suggestie omtrent dat IMP een hoorzitting te houden. Evenals de leden 
van de S.G.P.-fractie zagen ook de leden van de V.V.D.-fractie gaarne een 
duidelijke uitspraak over het erbij betrokken worden van de waterkwaliteits-
beheerders, aangezien deze laatsten immers het dichtst bij de materie staan. 

Wij onderschrijven ten volle de wenselijkheid de waterkwaliteitsbeheer-
ders bij het opstellen van het IMP te betrekken. In de werkgroepen, die ten 
behoeve van de voorbereiding van het eerste IMP voor de onderscheidene 
provincies zijn gevormd en die ook worden betrokken bij het opstellen van 
het tweede IMP, zitten ook de vertegenwoordigers van de waterkwaliteitsbe-
heerders. De inbreng vanuit de kring van de waterkwaliteitsbeheerders komt 
op deze wijze beter tot haar recht dan wanneer deze lichamen eerst over een 
gereed concept zouden worden gehoord. Overigens maken ook de regionale 
Inspecteurs van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne 
van het milieu, en provinciale vertegenwoordigers deel uit van deze werk-
groepen. 

Wat betreft de term «kwaliteitsbeheer», welke de leden van de D'66-fractie 
- blijkbaar na vergelijking met het huidige artikel 33 waarin het onderwerp 
van het IMP is aangeduid als «bestrijding van waterverontreiniging» - zagen 
als een toegevoegd element, merken wij het volgende op. Door de term 
«kwaliteitsbeheer» voorop te stellen wordt beter tot uitdrukking gebracht 
dat het te voeren beleid gericht is op een uiteindelijk te bereiken waterkwali-
teit en derhalve een bredere benadering heeft dan het bestrijden van veront-
reiniging dat veeleer een middel tot het doel vormt. 

Op de opmerking van de leden van de C.D.A.-fractie, die betreft het aan 
gedeputeerde staten toekennen van de bevoegdheid tot het geven van een 
aanwijzing aan de feitelijke beheerder, is in het algemeen deel (onderdeel 4) 
reeds ingegaan. 

Artikel 10b, eerste lid. Inzake de tot vaststelling van de waterkwaliteits-
plannen voor rijkswateren bevoegde Minister, waaromtrent door de leden 
van de fracties van de P.v.d.A., D'66 en C.D.A. opmerkingen zijn gemaakt, 
delen wij mede dat het wetsontwerp bij Nota van wijzigingen is aangepast in 
die zin dat er voor bovenbedoelde vaststelling overeenstemming met de Mi-
nister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne moet zijn. 

Een daartoe strekkende aanpassing van deze bepaling is in de Nota van 
wijzigingen opgenomen. 

Tweede lid. De leden van de fractie van het C.D.A., de V.V.D. en van de 
S.G.P. hebben de vraag gesteld hoe het in artikel 10b, tweede lid, opgeno-
men voorschrift, dat het plan voor de rijkswateren tevens een omschrijving 
moet inhouden van het aanzien van de verontreinigingsbestrijding te voe-
ren beleid, valt te rijmen met het feit dat het Rijk niet het zuiveringsbeheer 
heeft van die wateren. 

Het vergunningenbeleid en de zuiveringstechnische maatregelen maken 
beide deel uit van het waterkwaliteitsbeheer. 

Ook al heeft het Rijk niet zelf het zuiveringsbeheer in die zin dat het de 
daadwerkelijke zorg heeft voor bovenbedoelde maatregelen, toch zou een 
waterkwaliteitsplan dat op het waterkwaliteitsbeheer betrekking heeft onvol-
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ledig zijn indien daaruit behalve van de hoofd l i jnen van het vergunningen-
beleid ook niet zou bli jken van de zuiver ingsmaatregelen welke zijn geëffec-
tueerd of nog tot stand zijn te brengen. Voor het onderhavige doel - dat wi l 
zeggen een omschr i jv ing die inzicht geeft in de ui tgangspunten van het be-
leid en de op basis daarvan in het plan aangegeven hoofdl i jnen - maakt het 
geen wezenli jk verschil uit, of het Rijk deze maatregelen zelf neemt door 
p lanning, aanleg beheer en exploi tat ie van zuiver ingsinr icht ingen dan wel 
dat het Rijk de to ts tandkoming daarvan bevordert door ui tkeringen op grond 
van artikel 23 van de wet uit de heff ingsopbrengst. Overigens gaat ook langs 
de weg van de vergunningvoorschr i f ten (vergunningenbeleid) een st imule-
rende werk ing uit op de bouw van zuiver ingsinr icht ingen. 

Derde lid. Ten aanzien van de vraag van de leden van de fracties van 
C.D.A., V.V.D. en S.G.P. of bij de voorbereid ing van de plannen voor de rijks-
wateren, gezien de relatie met het beheer van niet-r i jkswateren, de feiteli jke 
beheerders van die niet-ri jkswateren zullen worden betrokken, delen w i j me-
de dat het de bedoeling is daarvoor een werkwi jze te volgen analoog aan die 
van het IMP welke werkwijze hierboven onder artikel 10a is uiteengezet, met 
dien verstande dat ook het bedri j fsleven deel uitmaakt van het overlegkader. 

Vijfde lid. Het lijkt niet nodig het stel len van nadere regels omtrent inr ich-
t ing van waterkwal i te i tsplannen in de wet op te nemen als een verpl icht ing. 
Voldoende is dat de bevoegdheid daartoe in de wet is vastgelegd. 

Artikel 10c. Op de bij di t artikel gestelde opmerk ingen en vragen van de le-
den van de S.G.P.-fractie werd reeds ingegaan in het algemeen deel van de-
ze memor ie van antwoord (onderdeel 4). 

Derde lid. De leden van de fractie van D'66 verzochten onze visie te mogen 
vernemen op het verlenen van inspraak en beroep, waarbi j zij met name on-
derwerpen noemden als het houden van hoorzit t ingen over ontwerp-p lan-
nen, het beroep tegen het besluit tot vaststel l ing van een plan en de tervisie-
legging van vergunningen. Deze leden betreurden nameli jk dat hieraan in de 
memor ie van toel icht ing, behalve in verband met de adviesorganen, geen 
aandacht word t besteed. 

De regel ing van het derde lid voorziet er in , dat ontwerp-plannen ter visie 
worden gelegd en dat op ruime schaal bekendheid word t gegeven zowel 
aan de tervis ielegging als aan de mogel i jkheid tot indiening van bezwaren. 

Wi j zijn van mening dat de ingebrachte bezwaren tegen een ontwerp-p lan 
zeker moeten kunnen leiden tot een nadere openbare behandel ing waar die 
bezwaren nader mondel ing kunnen worden toegelicht. 

Voor wat betreft de plannen van de provincie zien w i j hierin vooral een 
taak voor gedeputeerde staten, terwi j l voor wat betreft de plannen voor de 
ri jkswateren valt te denken aan het houden van hoorzit t ingen door de Raad 
van de Waterstaat. Het v i j fde lid van artikel 10c, bevat de bevoegdheid voor de 
Kroon om bij algemene maatregel van bestuur hieromtrent nadere regelen 
te stel len. Op de vraag of tegen het besluit tot vaststel l ing van een waterkwa-
liteitsplan beroep dient open te staan, zijn w i j in onderdeel 4 van deze me-
morie van antwoord reeds ingegaan naar aanleiding van de vraag van deze 
leden of aan het plan rechtstreekse werk ing zou moeten worden toegekend. 

Voor het door deze leden eveneens genoemde onderwerp van inspraak en 
beroep tegen vergunningen moge hen worden verwezen naar de reeds aan-
hangige wetswi jz ig ing waarbi j de regel ing van de Wet algemene bepalingen 
mi l ieuhygiëne van toepassing word t verklaard. 

Artikel 10d. de leden van de D'66-fractie vroegen of niet uitdrukkeli jk in de 
wet zou moeten worden bepaald dat de operationele (waterkwali tei tsplan-
nen) wel verder maar niet minder ver mogen gaan dan het IMP. 

Zoals uit onze uiteenzetting in onderdeel 4 (Waterkwali teitsplannen en in-
dicatief meerjarenprogramma) moge zijn gebleken, bestaat er verschil in 
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aard en strekking tussen de op het beleid op lange termijn afgestemde kwa-
liteitsdoelstellingen en de voor het beleid op middellange termijn in de wa-
terkwaliteitsplannen opgenomen kwaliteitsdoelstellingen, welke laatste nor-
matief zijn voor het vergunningenbeleid en voor de overige in de planperiode 
te nemen maatregelen. Het is dus zeer wel mogelijk dat in de sanerings-
fase laatstbedoelde in de plannen opgenomen kwaliteitsdoelstellingen min-
der ver gaan dan de streefwaarden van het IMP. De in de onderscheidene 
waterkwaliteitsplannen op te nemen kwaliteitsdoelstellingen kunnen wel -
doch behoeven dit niet bij voorbaat reeds - verder gaan dan de krachtens de 
onderhavige wetsbepaling bij algemene maatregel van bestuur vast te stel-
len kwaliteitsdoelstellingen die als landelijk minimum zijn te beschouwen. 
Dit laatste is de betekenis van de woorden «in acht moeten worden geno-
men». 

Artikel 10e. De leden van de D'66-fractie vroegen of de inventarisatie niet 
mede onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne hoortte vallen. 

Inventarisatie van lozingen als bedoeld in dit artikel moet, anders dan het 
stellen van regelen omtrent inventarisatie (waarvoor de Minister van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne medeverantwoordelijkheid draagt ingevolge 
het nieuwe artikel 38a, tweede lid), worden gezien als een zuiver uitvoerende 
taak, waarmede in casu het RIZA zijnde een dienstonderdeel van het Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat is belast. De opdracht tot het verrichten van 
deze taak behoort derhalve te worden gericht aan de Minister van Verkeer en 
Waterstaat. 

Voorts vroegen deze leden of de aanwijzing van stoffen krachtens dit arti-
kel niet parallel loopt met die van artikel 1. 

De inventarisatie dient voor het verkrijgen van inzicht omtrent de situering 
en de hoeveelheden van lozingen van bepaalde stoffen. Dit inzicht strekt ter 
ondersteuning van het saneringsbeleid, ten aanzien van indirecte lozingen 
waartoe naast aanwijzingen van de zwarte-lijststoffen ook behoort een ver-
dere uitbreiding van het vergunningvereiste tot indirecte lozingen van grij-
ze-lijststoffen. 

Dit betekent - voor wat de stoffen van de grijze lijst betreft - dat vaststel-
ling of uitbreiding van de inventarisatieverplichting gepaard zal gaan met 
een overeenkomstige vaststelling of uitbreiding van de vergunningplicht 
voor de indirecte lozing van die stoffen. 

De leden van de S.G.P.-fractoe vroegen waarom, indien een openbaar li-
chaam feitelijk met het waterkwaliteitsbeheer is belast, dat openbaar li-
chaam niet ook verantwoordelijk kan worden gesteld voor de lozingsinven-
tarisatie. 

De verplichting tot het verrichten van een lozingsinventarisatie moet wor-
den gezien tegen de achtergrond van de wenselijkheid om over een landelij-
ke inventarisatie te beschikken, zowel om te kunnen voldoen aan internatio-
nale verplichtingen alsook ter ondersteuning van het landelijk beleid (IMP). 
Uitgaande van het in de wet neergelegde gedecentraliseerde stelsel, waarin 
de provincies de verantwoordelijkheid dragen voor het kwaliteitsbeheer van 
de niet-rijkswateren, ligt het voor de hand de verantwoordelijkheid voor de 
te verrichten inventarisatie rechtstreeks te leggen bij de provincie en niet bij 
de openbare lichamen, welke door provinciale staten (als gedecentraliseer-
de wetgever) met zaken op het gebied van waterkwaliteitsbeheer zijn belast. 
Het komt er dus op neer dat deze openbare lichamen voorzover hun de in-
ventarisatieverplichting bij (nadere) regeling in de provinciale verordening 
wordt opgedragen voor de inventarisatie niet rechtstreeks verantwoordelijk 
zullen zijn aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, doch aan het college 
van gedeputeerde staten. 

Met betrekking tot het verzoek van de leden van de P.P.R.-fractie de fre-
quentie van de periodieke herziening van de inventarisatie op twee jaren te 
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stellen in plaats van op drie jaren, merken wij op dat deze termijn op drie ja-
ren is gesteld in het licht van de in de praktijk daaraan verbonden werkzaam-
heden, Artikel 2, tweede lid van de Overeenkomst bevat een termijn van ge-
lijkeduur. 

Artikel 70 f. In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de 
D'66-fractie delen wij mede dat wij een bevoegdheid tot het stellen van na-
dere regelen (omtrent metingen) voldoende achten. 

Artikel 31, vierde lid. De aanwijzing krachtens deze bepaling van stoffen, 
waarvan het overgangsregime van «fictieve», dat wil zeggen niet schriftelijk 
vastgelegde vergunningen binnen een bepaalde termijn zal moeten worden 
beëindigd vloeit voort uit dezelfde internationale verplichting - het vereiste 
van een (schriftelijke) vergunning voor zwarte- en grijze-lijststoffen - als 
waaruit ook de uitbreiding van het vergunningvereiste tot indirecte lozingen 
van die stoffen voortvloeit. De aanwijzing krachtens deze bepaling zal in ver-
gelijking tot die krachtens artikel 1, tweede lid (tweede volzin) - op welke 
vergelijking deze leden blijkens hun vraagstelling kennelijk het oog hebben 
gehad - dezelfde zijn. 

Artikel 38 a. De ratio van deze bepaling waarnaar de leden van de D'66-
fractie vroegen - blijkens de vraagstelling hadden zij daarbij het oog op het 
eerste lid - is de formele vaststelling in de wet dat deze strekt tot uitvoering 
van de daar bedoelde EG-richtlijnen voorzover deze het treffen van wettelij-
ke voorzieningen vorderen. Het blijkt immers dat de Commissie der Europe-
se Gemeenschappen, die ingevolge artikel 169 van het EEG-verdrag toeziet 
op de naleving van de Richtlijnen, gaarne ziet vastgesteld door welke bepa-
lingen van nationaal recht aan richtlijnen worden voldaan. De bepaling is 
dus van declaratoire aard. 

Artikel III. De leden van de D'66-fractie vroegen naar onze voornemens met 
betrekking tot de inwerkingtreding van de onderhavige wetswijziging. Meer 
in het bijzonder wensten zij te vernemen welke prioriteit ons voor ogen 
staat ingeval van ongelijktijdige inwerkingtreding van artikelen. 

Ingevolge deze bepaling kan de invoering van de wetswijziging zonodig 
gefaseerd geschieden door de inwerkingtreding van artikelen of onderdelen 
daarvan op verschillende tijdstippen te bepalen. Daargelaten evenwel of 
de aan de verplichting tot nakoming van de aan de EG-richtlijnen verbonden 
termijnen thans nog ruimte geven tot een dergelijke ongelijktijdige invoe-
r ing- te meer waar toch de totstandkoming van de wetswijziging tot nu toe 
aanzienlijk meer tijd in beslag blijkt te nemen dan bij de indiening van het 
wetsontwerp werd verwacht-valt erop te wijzen dat inwerkingtreding van 
bepalingen die de lozing van de zwarte-lijststoffen betreffen in elk geval zeer 
urgent is (Artikel I, onderdelen A-C en E-G en I, Artikelen II en III). 

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

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 
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