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De bijzondere commissie' belast met het voorbereidend onderzoek van dit 
wetsontwerp spreekt haar erkentelijkheid uit voor de uitvoerige wijze waar-
op de Regering op haar voorlopig verslag heeft willen ingaan. Zij heeft de 
eer hierbij als volgt eindverslag uit te brengen. 

1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden kennis te hebben genomen van de 
mededeling in de memorie van antwoord dat de Kamer nog voor het einde 
van 1979 bericht van de Minister-President zou ontvangen over de wijzigin-
gen in de bevoegdheidsverdeling inzake het waterkwaliteitsbeheer. Zij 
hechtten eraan althans vóór de openbare behandeling van dit wetsontwerp 
over dit bericht te kunnen beschikken. 

1 Samenstelling: Schakel (CDA), Van Rossum 
(SGP), Roels (PvdA), Epema-Brugman (PvdA), 
P. A. M. Cornelissen (CDA) Jansen (PPR), De 
Boois (PvdA), Hartmeijer (PvdA), voorzitter, 
Scherpenhuizen (VVD), Van Houwelingen 
(CDA), Patijn (PvdA), Vacature PvdA. 'Braams 
(VVD), Lansink (CDA), Spieker (PvdA), Lam-
bers-Hacquebard (D'66), Bolkestein (VVD), Tri-
pels (VVD), Deetman (CDA), Hennekam (CDA), 
Mateman (CDA). 

2. Emissievoorschriften en grenswaarden 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren niet geheel tevreden gesteld door 
het antwoord van de Regering op hun veronderstelling, dat op voorhand 
concessies worden gedaan ten aanzien van de beëindiging van lozingen van 
zwarte-lijststoffen. Het antwoord geeft er blijk van, zo meenden zij, dat het 
middel van invoering van een absoluut lozingsverbod in feite niet wordt 
overwogen, als met de best bestaande technieken een volledige beëindiging 
van de lozing van die stoffen praktisch niet direct haalbaar is. Waar het hun 
nu juist om gaat, is de vraag of de Ministers van plan zijn een absoluut lo-
zingsverbod in te voeren, indien zeer schadelijke effecten door lozing van 
zwarte-lijststoffen hiertoe noodzaken. Is «haalbaar» hier overigens bedoeld 
in technische of veeleer in financieel-economische zin? 

Zij herhaalden de vraag of niet uitsluitend het effect van stoffen maatge-
vend is voor de te stellen grenswaarden. Deze vraag blijft voor hen ook nog 
van toepassing op de zinsnede: «dat voor één bepaalde stof onderscheidene 
grenswaarden worden gesteld al naar gelang het produktieproces waarbij 
deze stoffen vrijkomen». Weliswaar blijkt uit de memorie van antwoord, dat 
het stellen van dergelijke normen toepassing zal vinden ten aanzien van alle 
onder een bepaalde categorie te rangschikken bedrijven of activiteiten, maar 
zij vreesden toch, dat deze benadering zal leiden tot een minder stringente 
normstelling als tegemoetkoming aan bedrijven (van een bepaalde catego-
rie) met verouderde, milieuvervuilende produktieprocessen. 
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De ontkenning door de Ministers van hun veronderstel l ing, dat de proce-
dure van een ministerieel besluit in geval van ui tvoer ing van internationale 
verpl icht ingen het terstond vaststellen van scherpere grenswaarden zou 
kunnen blokkeren, gaat volgens hen in de argumentat ie voorb i j aan de mo-
gel i jkheid en eventuele wensel i jkheid om via inspraak ten aanzien van een 
ontwerp-a lgemene maatregel van bestuur de in internat ionaal verband 
overeengekomen grensvoorwaarden alsnog scherper te stellen. Zou om de-
ze reden, zo vroegen deze leden, niet alsnog de voorkeur moeten worden 
gegeven aan een algemene maatregel van bestuur? 

De hier sprekende leden zeiden in beginsel over tu igd te zijn door de toe-
l icht ing met betrekking tot het middel van wi jz ig ing of intrekking van grens-
waarden. Over een enkel punt verkregen zij echter nog graag ophelder ing. 
Zij wezen erop, dat na inwerk ingtreding van de Wet algemene bepalingen 
mi l ieuhygiëne op 1 april 1980 wi jz iging of intrekking van de vergunning aan 
de procedure van die wet zal zijn onderworpen. De maximale termi jn voor 
het van kracht worden van een beschikking tot wi jz ig ing of intrekking van 
een vergunning is volgens de wet zes maanden, tenzij in beroep met toepas-
sing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State schorsing van de 
beschikking dan wel een voor lopige voorziening is verkregen. Zij betwij felden 
over igens of invoer ing of verscherping van grenswaarden, van rechtswege 
vastgesteld, wel een grond voor beroep kan zijn. Hun vraag is nu welke rela-
tie er zal bestaan tussen de termi jn voor het invoeren of verscherpen van de 
grenswaarden volgens artikel l a , tweede l id, en de termi jn voor het afgeven 
van de beschikking tot wi jz ig ing of intrekking van een vergunning voor in-
voer ing of verscherping van die grenswaarden. Kunnen zich hierbij proble-
men voordoen? 

Een ander punt dat deze leden wi lden aanroeren betreft het verschil in be-
handel ing dat kan bestaan tussen het wi jzigen of intrekken van een bestaan-
de vergunning en het omzetten van een fictieve vergunning in een schrifte-
lijke vergunning volgens artikel 3 1 , vierde l id. Is het juist, zo vroegen zij, dat 
in het eerste geval de te rmi jn beduidend korter zou kunnen zijn dan in het 
tweede geval? 

Zal in beide geval len de procedure van de Wet A.B.M, in gelijke zin van 
toepassing zijn, gelet op het woord «onherroepeli jk» in artikel 31 , vierde l id, 
eerste volzin? Zij dachten hierbi j aan geval len, waar in zowel stoffen als 
grenswaarden op (nagenoeg) hetzelfde t i jdst ip worden aangewezen bij alge-
mene maatregel van bestuur volgens artikel 1, tweede l id, artikel 3 1 , vierde 
l id, en artikel 1a. 

Overigens konden zij zich er alsnog mee verenigen, dat in de onderhavige 
wetswi jz ig ing de problematiek van de fictieve vergunningen en indirecte lo-
zingen beperkt blijft tot de uit de Richtli jn en Overeenkomst voortv loeiende 
verpl icht ingen. Zij w i lden bij de algehele herziening van de W.V.O. op deze 
punten zeker terugkomen. 

3. Indirecte lozingen 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden met genoegen te hebben vastge-
steld, dat de opmerk ingen die hunnerzijds en door andere fracties over dit 
onderwerp zijn gemaakt, hebben geleid tot een wi jz ig ing van het wets-
ontwerp. Met deze wi jz ig ing konden zij zich zeer wel verenigen. 

De leden van de S.G.P.-fractie zouden gaarne hun veronderstel l ing zien 
bevest igd, dat wanneer in de laatste alinea op blz. 18 word t gesproken over 
de zuiverende waterschappen, als l ichamen belast met de vergunningver le-
ning, daaronder mede worden begrepen de provincies (Groningen, Fries-
land en Utrecht), die de zuiveringstaak niet hebben gedelegeerd doch aan 
zich hebben gehouden. 

Met de beschouwing in de drie laatste volle alinea's van blz. 19 konden de-
ze leden geheel ins temmen. Wel was bij hen de vraag opgekomen of het 
juist is om de inr icht ingen, die al dan niet schadelijke stoffen lozen, aan te 
wi jzen bij algemene maatregel van bestuur. Zal dit niet leiden tot öf lange 
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onoverzichtelijke lijsten van industriële processen die herhaaldelijk gewij-
zigd moeten worden öf zeer globale aanduidingen die onvoldoende houvast 
geven voor de vergunningverlening? Is er geen reden om deze taak met al-
gemene aanwijzingen over te laten aan waterkwaliteitsbeheerders, die im-
mers, zoals de bewindslieden blijkens hun mededeling op blz. 18, vierde ali-
nea, veronderstellen, over specifieke deskundigheid en outillage moeten be-
schikken om het produktieproces van de lozer te kunnen onderzoeken? 

4. Waterkwaliteitsplannen en indicatief meerjarenprogramma 

De nadere toelichting in de memorie van antwoord op de inhoud en het 
karakter van het IMP komt, zo meenden de leden van de P.v.d.A.-fractie, vol-
doende tegemoet aan de bezwaren die zij ter zake in het voorlopig verslag 
hadden geuit. In de nadere toelichting op de herziening van waterkwaliteits-
plannen van Rijk en provincies vonden zij eerder een bevestiging dan een af-
wijzing van hun verzoek in het voorlopig verslag om de herzieningstermijn 
af te stemmen op die van het IMP. Juist de verwachting dat zeker in de be-
ginfaseeen grotere frequentie van herziening dan eens in de 10 jaar nodig 
zal zijn, zou hiervoor pleiten, aldus deze leden. 

De leden thans aan het woord toonden zich niet gelukkig met de nota van 
wijzigingen betreffende artikel 10c. Huns inziens leidt deze wijziging tot uit-
holling van de politieke verantwoordelijkheid van provinciale staten als or-
gaan van algemeen bestuur voor het waterkwaliteitsbeheer. In het oor-
spronkelijke wetsontwerp waren de betrokkenheid en eigen verantwoorde-
lijkheid van de waterschappen voldoende gewaarborgd. De toegevoegde 
bepaling inzake de mogelijkheid voor waterschappen in beroep te gaan bij 
de Kroon, ingeval gedeputeerde staten goedkeuring aan het waterschaps-
plan onthouden, vormt een nog verdere aantasting van de politieke verant-
woordelijkheid die de provincies voor het waterkwaliteitsbeheer dragen. 
Juist ook vanwege deze verantwoordelijkheid zou, aldus deze leden, voor de 
provincies beroep op de Kroon open dienen te staan tegen de beslissing van 
de Minister tot het geven van een aanwijzing. Het horen van gedeputeerde 
staten over het voornemen tot een aanwijzing, biedt in dit verband geen vol-
doende waarborg. Overigens zou huns inziens naast de Raad voor de Water-
staat ook de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne moeten worden gehoord, 
hetgeen behalve voor voornemens tot een aanwijzing ook zou dienen te gel-
den voor de ontwerp-plannen van het Rijk. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met verwondering kennis genomen 
van de constatering op blz. 31, dat blijkens de reacties in het voorlopig ver-
slag twijfel is gerezen omtrent de aard van de betrokkenheid van de water-
schappen. In dit voorlopig verslag is immers heel wat meer dan enkel twijfel 
tot uiting gebracht. Het planningssysteem als zodanig werd ter discussie 
gesteld. 

Deze leden hadden er behoefte aan, niettegenstaande de gewaardeerde 
bereidheid bij de bewindslieden de positie van de waterschappen nader te 
beschouwen, de voorgestelde planning van het waterkwaliteitsbeleid en 
met name het hunnerzijds bepleite stelsel van gelede planning nader te be-
lichten. Naar hun mening komt de eigen verantwoordelijkheid van de water-
schappen in de memorie van antwoord en de wetstekst onvoldoende tot uit-
drukking. Het voorziene gemeenschappelijke overleg over het door gedepu-
teerde staten vast te stellen ontwerp-plan neemt het gevaar niet weg, dat via 
de betrokkenheid van de beheerder bij het opstellen van het provinciale plan 
de feitelijke gegevenheden die betrekking hebben op het beheer onderwerp 
worden van vaststelling op provinciaal niveau. Zo zal het gehele waterkwali-
teitsbeleid onderwerp (kunnen) worden van vaststelling op provinciaal ni-
veau. De wetstekst noch de memorie van antwoord sluiten dit uit, gegeven 
hun ruime formulering. Immers, artikel 10c, vijfde lid (nieuw) spreekt van 
een plan «met betrekking tot hetgeen die besturen bij de vervulling van hun 
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taak verrichten, met name met betrekking tot de wijze waarop uitvoering 
wordt gegeven aan het door provinciale staten vastgestelde plan». En wat 
betreft de memorie van antwoord kan worden gewezen op de passages op 
blz. 29 (tweede en derde alinea), blz. 30 (derde alinea, midden, en vierde ali-
nea). Deze leden wilden nogmaals benadrukken, dat het waterkwaliteitsbe-
leid, bij delegatie van het beheer aan openbare lichamen, de weerslag dient 
te zijn van een tweeledige planning, ten eerste een provinciaal plan (water-
kwaliteitsplan) tot stand gekomen na overleg met de beheerder die informa-
tie kan geven over feitelijke gegevenheden en een formulering gevend van 
doelstellingen en hoofdlijnen van het waterkwaliteitsbeleid en ten tweede 
een waterkwaliteitsplan voor het operationele deel van het beleid, waarin re-
kening is gehouden met het eerstbedoelde plan. 

Er bestaat voldoende aanleiding, aldus deze leden, om een zodanige bij-
stelling van de wetstekst ernstig te overwegen, dat ondubbelzinnig blijkt hoe 
de wetgever het systeem van gelede planning - ingeval delegatie heeft 
plaatsgevonden - voor ogen staat. 

Ookde leden van de V.V.D.-fractie meenden, dat ondanks de aangebrachte 
wijziging in artikel 10c weinig overblijft van de door hen voorgestane eigen 
verantwoordelijkheid van de waterschappen ten aanzien van het waterkwali-
teitsbeheer. Al te gemakkelijk is in de memorie van antwoord voorbijgegaan 
aan de onder meer van hun zijde verkondigde opvatting, dat de beheersas-
pecten-het operationele deel van het waterkwaliteitsbeheer - bij uitstek tot 
de verantwoordelijkheden van de waterschappen behoren en dus in derzel-
ver plannen thuishoren. Deze leden waren onverminderd van oordeel, dat 
de provincie de taak toekomt om de hoofdlijnen en doelstellingen van het 
door de waterschappen te voeren waterkwaliteitsbeheer te bepalen, doch 
dat, ingeval de provincie de in artikel 6 WVO omschreven bevoegdheden 
aan waterschappen heeft gedelegeerd, het provinciale plan zich niet verder 
mag uitstrekken dan tot die hoofdlijnen en doelstellingen alsmede de bestrij-
ding van de verontreiniging van het water dat wordt beheerd en dat de 
openbare lichamen, onder goedkeuring van gedeputeerde staten, een plan 
dienen vast te stellen voor de uitvoering van de hun opgedragen taak. De 
wetstekst zal duidelijk moeten maken hoe de gelede planning eruit ziet en 
wat - ingeval delegatie heeft plaatsgevonden - de onderscheidene be-
voegdheden van provincies en beheerders precies omvatten. 

Ook de leden van de S.G.P.-fractie wezen erop, dat wetstekst noch memo-
rie van antwoord laten blijken, dat de openbare lichamen waaraan het wa-
terkwaliteitsbeheer is opgedragen een duidelijke eigen verantwoordelijk-
heid dragen voor het planmatig aanpakken van hun taak, daarbij rekening 
houdend met de door de provincie geformuleerde doelstellingen en hoofd-
lijnen. Wat dit betreft sloten deze leden zich geheel aan bij hetgeen daarover 
van C.D.A.- en V.V.D.-zijde wordt opgemerkt. Een uitvoerige uiteenzetting 
over deze aangelegenheid zouden zij zeer op prijs stellen. 

5. Inventarisatie en metingen 

De leden van de fractie van de S.G.P. was uit hetgeen op blz. 42 van de me-
morie van antwoord over artikel 10e wordt meegedeeld, niet geheel duide-
lijk geworden waarom een openbaar lichaam, dat feitelijk met het waterkwa-
liteitsbeheer is belast, ook niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de 
lozingsinventarisatie. Weliswaar sluit de Regering niet uit, dat de openbare 
lichamen die met het waterkwaliteitsbeheer zijn belast, ook de inventarisa-
tieverplichting wordt opgedragen, doch daartoe is dan een (nadere) regeling 
bij provinciale verordening nodig. Dat de openbare lichamen voor die even-
tuele inventarisatie niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan de Minister 
van Verkeer en Waterstaat, maar aan gedeputeerde staten, achtten deze le-
den juist. Het past binnen de bestuurlijke verhoudingen indien gedeputeer-
de staten de inventarisatieresultaten van de waterschappen verzamelen en 
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deze al of niet voorzien van commentaar aan de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat aanbieden. De thans voorliggende tekst van artikel 10e draagt even-
wel de inventarisatie als zodanig op aan gedeputeerde staten en maakt daar-
door delegatie eigenlijk onmogelijk. Het leek hun ook in dit geval aanbeve-
ling te verdienen erop aan te dringen, dat duidelijk in de wet tot uitdrukking 
wordt gebracht dat in die provincies waar delegatie heeft plaatsgevonden, 
gedeputeerde staten de inventarisatie als regel doen opstellen door de 
openbare lichamen waaraan delegatie heeft plaatsgevonden. Er zou eventu-
eel een bepaling gemaakt kunnen worden om waterschappen die niet of on-
voldoende snel meewerken, de bevoegdheid te ontnemen en het dan door 
de provincie zelf te laten doen, doch dan blijft inventarisatie door de kwali-
teitsbeheerder regel en inventarisatie door niet-kwaliteitsbeherende provin-
cies uitzondering. 

Gedeputeerde staten kunnen de verzamelde inventarisaties dan aan de 
Minister aanbieden. Op die wijze kan tenminste een duidelijke situatie ge-
creëerd worden, in overeenstemming met de taakverdeling tussen provin-
cies en waterschappen. Nu laat de tekst toe dat het beheer weliswaar is ge-
delegeerd, maar dat het inventariseren, wat toch min of meer een onderdeel 
is van de beheerstaak, wordt opgedragen aan de provincie. Laat de verwach-
ting dat de provincies de waterschappen wel zullen inschakelen in dit ver-
band, niette veel mogelijkheden open om een duidelijke regeling achterwe-
ge te laten, zo vroegen deze leden. 

6. Artikelen 

Artikel la, derde lid 

In paragraaf twee van dit verslag hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie 
opnieuw gepleit voor uitvoering van internationale verplichtingen bij alge-
mene maatregel van bestuur. Indien deze suggestie wederom wordt afge-
wezen, dan konden deze leden zich vinden in de opvatting, die de leden van 
de fractie van D'66 in het voorlopig verslag naar voren hadden gebracht, dat 
de Ministervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne als mede-ondertekenaar 
voor het nemen van het ministeriële besluit ter zake eveneens verantwoor-
delijk dient te zijn. Immers, in de memorie van antwoord (blz. 13) geeft de 
Regering zelf aan, dat zij, alvorens de invoering van normen te bevorderen, 
zich er rekenschap van dient te geven of het in internationaal overleg bereik-
te resultaat voor het nationaal te voeren beleid aanvaardbaar is te achten. 
Het ministeriële besluit is dus niet alleen maar het formele sluitstuk, aldus 
deze leden. 

Artikel 3, derde lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden niettegenstaande de nota van wij-
zigingen toch nog enkele opmerkingen ten aanzien van dit lid. Ze ontvingen 
gaarne alsnog een toelichting op de relatie tussen artikel 8 en het onderhavi-
ge artikel. Is het juist, zo wilden deze leden weten, dat ingevolge artikel 8, 
tweede lid, bij ontbreken van overeenstemming de afvalwaterproducent als-
nog tegenover tweeërlei krachtens de Wet tot vergunningverlening bevoeg-
de instanties wordt gesteld? En hoe is dan het verdere verloop van de ver-
gunningenprocedure? De toekenning van schadevergoeding als bedoeld in 
artikel 9, derde lid, geschiedt overeenkomstig het onderhavige artikel door 
en ten laste van het met betrekking tot het ontvangende water bevoegde ge-
zag. Deze leden wilden graag weten hoe dit te rijmen valt met artikel 9, derde 
lid, waarin de toekenning ten laste van het openbaar lichaam komt dat die 
beschikking in eerste aanleg heeft genomen. 
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Onder het voorbehoud dat de Regering tijdig op de in dit verslag gemaak-
te opmerkingen zal antwoorden, acht de commissie de openbare behande-
ling van dit wetsontwerp voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Hartmeijer 

De griffier van de commissie, 
Witteveen 
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