
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitt ing 1979-1980 

14 963 Wijziging van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 

Nr.6 NOTA VAN WIJZIGINGEN 
Ontvangen 3 december 1979 

In het on twerpvan wet tot wi jz ig ing van de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren worden de vo lgende wi jz ig ingen aangebracht: 

1. In onderdeel A word t de onder 2 gestelde wi jz iging vanart ikel 2, twee-
de l id, als volgt gelezen: 

2. Aan het tweede lid word t een volzin toegevoegd luidende: «Deze uit-
zondering geldt niet voor lozingen waarbi j door Ons bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen stoffen in oppervlaktewateren worden gebracht en 
voor lozingen vanuit door Ons bij a lgemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen soorten van inr icht ingen». 

2. In onderdeel B word t in artikel 1a, eerste l id, tweede volzin, na «kun-
nen» ingevoegd «met name» en word t onder letter a en letter b in de plaats 
van «ten hoogste toelaatbare» gelezen «hoogst toelaatbare»; 

3. In onderdeel C word t in het aan artikel 3 toe te voegen derde lid de bij-
zin beginnend met «tenzij» geschrapt en word t de vóór die bijzin geplaatste 
komma vervangen door een punt . 

4. Onderdeel D word t als volgt gewi jz igd: 
In artikel 10b, eerste l id, word t in de plaats van «na overleg met Onze Mi -

nister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne gelezen: «in overeenstem-
ming met Onze Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne». 

In artikel 10c word t in het tweede lid na «plan» ingevoegd «en dedaar te-
gen ingevolge het derde lid ingediende bezwaren». 

Het vierde lid word t geschrapt. 
Het vi j fde lid word t ve rnummerd tot vierde l id. Ingevoegd word t een 

nieuw vi j fde l id lu idende: 
5. Indien provinciale staten de in artikel 6, eerste l id, omschreven be-

voegdheid hebben toegekend aan besturen van openbare l ichamen, ge-
schiedt de voorbereid ing van het door gedeputeerde staten vast te stellen 
ontwerp-plan in gemeenschappel i jk overleg tussen gedeputeerde staten en 
die besturen, volgens door provinciale staten in hun in artikel 5, eerste l id, 
bedoelde verordeningen te stellen regelen. 

Tevens regelen provinciale staten bij die verordeningen de verpl icht ing 
van de besturen van die openbare l ichamen tot het onder goedkeuring van 

Tweede Kamer,zi t t ing 1979-1980,14 963, n r .6 1 



gedeputeerde staten vaststellen van een plan met betrekking tot hetgeen die 
besturen bij de vervul l ing van hun taak verr ichten, met name met betrekking 
tot de wijze waarop ui tvoer ing word t gegeven aan het door provinciale sta-
ten vastgestelde plan of onderdeel daarvan. 

Tegen het besluit van gedeputeerde staten tot onthouding van goedkeu-
r ing aan het plan staat binnen dert ig dagen na de verzending beroep open 
op Ons. 

5. In onderdeel F word t in het aan artikel 31 toe te voegen vierde lid in de 
eerste volzin de zinsnede «stoffen aangewezen voor de lozing waarvan» ver-
vangen door «stoffen of soorten van inr icht ingen aangewezen voor de lo-
zing waarvan onderscheidenl i jk voor de lozing vanwaarui t». 

6. In onderdeel G word t de aanhef gelezen: «Na vernummer ing van arti-
kel 31a tot artikel 31b, word t ingevoegd een nieuw artikel 31a, luidende:» 
Voorts word t in het nieuwe artikel 31a, tweede volzin «of dezelfde wijze» ver-
beterd in «op dezelfde wijze». 
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