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Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
Ontvangen 15 jul i 1980 

Art ikel I van het wetsontwerp word t als vo lgt gewi jz igd: 

A 

In onderdeel A word t toegevoegd een punt 6, dat luidt: 

6. Na het vi j fde lid word t een zesde lid toegevoegd, dat luidt: 
6. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 

in het tweede en derde l id word t Ons gedaan door Onze Minister van Ver-
keer en Waterstaat in overeenstemming met Onze Minister van Volksge-
zondheid en Mi l ieuhygiëne, de Raad van de Waterstaat gehoord. 

B 

Onderdeel B word t als vo lgt gewi jz igd: 
1. In artikel 1a, derde l id, word t in de plaats van «Onze Minister van Ver-

keer en Waterstaat» gelezen: Onze Minister van Volksgezondheid en Mi l ieu-
hygiëne. 

2. In artikel 1a, word t na het derde lid toegevoegd een vierde l id, dat luidt: 
4. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 

in het eerste lid word t Ons gedaan door Onze Ministers van Volksgezond-
heid en van Verkeer en Waterstaat, de Centrale raad voor de mi l ieuhygiëne 
en de Raad van de Waterstaat gehoord. 

Onder wi jz ig ing van de lettering van de onderdelen D en E in F en G, wor-
den achtereenvolgens twee nieuwe onderdelen D en E ingevoegd. 

Het n ieuwe onderdeel D luidt: 
Artikel 4, derde l id, word t gelezen: 
3. Art ikel 1, zesde l id, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 

een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste en tweede l id. 

Het nieuwe onderdeel E luidt: 
In artikel 5, derde l id, word t in de plaats van «Sociale Zaken en Volksge-

zondheid» gelezen: Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne. 
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D 

Onderdeel D waarvan de lettering is gewijzigd in F word t als volgt gewi j -
z igd: 

1. In artikel 10a word t de eerste volzin gelezen: Onze Ministers van Ver-
keer en Waterstaat en van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne stellen elke 
v i j f jaren een indicatief meer jarenprogramma vast. 

2. In artikel 10b, eerste l id, eerste volzin, word t in de plaats van «hij» gele-
zen «Onze Minister van Verkeer en Waterstaat» en word t in de plaats van de 
zinsnede «stelt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstem-
ming met Onze Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne» gelezen 
«stellen Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid 
en Mi l ieuhygiëne». 

3. In artikel 10b, derde l id, eerste volzin, word t in de plaats van «Onze Mi -
n is tervan Verkeer en Waterstaat hoort» gelezen: Onze Ministers van Ver-
keer en Waterstaat en van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne horen. 

In de derde volzin word t in de plaats van «op zijn departement» gelezen: 
op het departement van elk van beide Ministers. 

4. Artikel 10b, vierde l id, word t gelezen: 
4. Alvorens het plan word t vastgesteld, worden de Raad van de Water-

staat en de Centrale raad voor de Mi l ieuhygiëne omtrent het ontwerp-plan 
en de daartegen ingediende bezwaren gehoord. 

5. Aan artikel 10b, vi j fde l id , word t een zin toegevoegd, welke luidt: Artikel 
1, zesde l id, is van overeenkomst ige toepassing. 

6. In artikel 10c, eerste l id, derde volzin, wordt in de plaats van «aan Onze 
Min is tervan Verkeer en Waterstaat» gelezen: aan Onze Ministers van Ver-
keer en Waterstaat en van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne. 

7. In artikel 10d word t de tweede volzin gelezen: Artikel 1a, derde en vier-
de l id, is van overeenkomst ige toepassing. 

E 

Onderdeel E waarvan de lettering is gewijzigd in G word t als volgt gewi j -
z igd: 

1. Vóór de tekst van artikel 10e word t het cijfer 1 geplaatst. Na het aldus 
genummerde eerste lid word t een tweede lid ingevoegd, dat luidt: 

2. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in het eerste lid word t Ons gedaan door Onze Ministers van Verkeer en Wa-
terstaat en van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne, de Raad van de Water-
staat en de Centrale raad voor de mi l ieuhygiëne gehoord. 

2. Aan artikel 10f word t een zin toegevoegd, lu idende: Artikel 10e, tweede 
l id, is van overeenkomstige toepassing. 

F 

Na onderdeel E, waarvan de lettering is gewijzigd in G, worden, na ver-
nummer ing van de oorspronkel i jke onderdelen F, G, H en I in L, M, N en O, 
vier nieuwe onderdelen ingevoegd, geletterd H, I, J en K. 

Het nieuwe onderdeel H luidt: 
Aan artikel 18 word t een derde lid toegevoegd dat luidt: 
3. Artikel 1, zesde l id, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 

een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede l id. 
Het nieuwe onderdeel I luidt: 
Aan artikel 19 word t na het achtste lid een negende lid toegevoegd dat 

luidt: 
9. Ten aanzien van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 

het zesde, het zevende en het achtste lid is artikel 1, zesde l id, van overeen-
komstige toepassing. 

Het nieuwe onderdeel J luidt: 
In artikel 22 word t in de leden 4 en 5 in de plaats van «Sociale Zaken en 

Volksgezondheid» gelezen: Volksgezondheid en Mil ieuhygiëne. 
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Het nieuwe onderdeel K luidt: 
Artikel 23, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat stelt in overeenstemming met 

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne normen vast voor de 
uitkeringen die door het Rijk worden gedaan, de Raad van de Waterstaat ge-
hoord. 

G 

In onderdeel F, waarvan de lettering is gewijzigd in L, wordt aan artikel 31, 
vierde lid, tussen de eerste en de tweede zin een zin toegevoegd, luidende: 
Artikel 1, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in 
de vorige volzin bedoelde algemene maatregel van bestuur. 

H 

In onderdeel I, waarvan de nummering is gewijzigd in O, vervalt het twee-
de lid van artikel 38a, alsmede de nummering voor het eerste lid. In de op-
somming van artikelen wordt in plaats van 10e gelezen: 10e, eerste lid. 

TOELICHTING 

1. Deze nota van wijzigingen betreft de wijzigingen en aanvullingen van 
het wetsontwerp die noodzakelijk zijn om vorm te geven aan de versterking 
van de positie van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op het 
gebied van het waterkwaliteitsbeheer, waartoe het kabinet heeft besloten. 

Het gaat hier allereerst om de versterking op die punten, welke zijn ge-
noemd in de brief van de Minister-President van 9 april 1979 (15 300, nr. 12) 
inzake de versterking van de positie van de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Deze punten, welke hierna achtereenvolgens aan de orde 
zullen komen, zijn: 

- de (milieuhygiënische) normen; 
- het indicatief meerjarenprogramma; 
- de waterkwaliteitsplannen (voor de rijkswateren); 
- de inventarisatie van lozingen; 
- de metingen van de waterkwaliteit; 
- het toezicht. 

2. Het wetsontwerp, zoals het is ingediend en nadien bij de nota van wijzi-
gingen, welke was gevoegd bij de memorie van antwoord, is gewijzigd, be-
paalt dat de Minister van Verkeer en Waterstaat bij het doen van een voor-
dracht tot vaststelling van de in het wetsontwerp bedoelde algemene maat-
regelen van bestuur zal hebben te handelen in overeenstemming met de Mi-
nister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (artikel 38a, tweede lid), even-
als bij de vaststelling van het indicatief meerjarenprogramma (artikel 10a) en 
van de waterkwaliteitsplannen voorde rijkswateren (artikel 10b, tweede lid). 

Deze medeverantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne voor de op de onderhavige punten te nemen besluiten wordt 
verbreed, en wel in dier voege dat er voortaan sprake zal zijn van een verant-
woordelijkheid van beide Ministers. De met het oog daarop noodzakelijke 
wijzigingen van de tekst van het wetsontwerp zijn opgenomen in de onder-
delen A-E en G van deze nota van wijzigingen. Tevens is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om in de artikelen 4, 5 en 22 van de wet de aanduiding «Mi-
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid», welke stamt uit de situatie 
ten tijde van de totstandkoming van de wet, in overeenstemming te brengen 
met de huidige departementale indeling. 

Bovenbedoelde versterking van de positie van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne zal uiteraard niet beperkt zijn tot de aanpassing 
van het wetsontwerp. Zij zal ook consequenties hebben voor de wijze waar-
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op het departement van die Minister bij de zaken zal zijn betrokken. Hierom-
trent worden tussen de Departementen van Verkeer en Waterstaat en van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne nadere werkafspraken gemaakt, o.a. met 
betrekking tot de inschakeling van de wederzijds aanwezige deskundigheid. 
Ter nadere toelichting van de strekking van de aangebrachte wijzigingen in 
de bevoegdheidsverdeling kan alvast worden medegedeeld dat op de on-
derscheidene plaatsen waar blijkens deze nota van wijzigingen sprake is van 
een verantwoordelijkheid van twee Ministers gezamenlijk, telkens de eerst-
genoemde Minister degene zal zijn wiens departement het initiatief en ook 
de feitelijke leiding zal hebben van de voor de totstandkoming van de desbe-
treffende besluiten te verrichten werkzaamheden. 

3. Wat nu de concrete wijzigingen zelf betreft, diene ter nadere toelichting 
het volgende: 

a. de vaststelling van normen (emissienormen ex artikel 1a en water-
kwaliteitsnormen ex artikel 10d) gaat, als gezegd, behoren tot de verant-
woordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en 
van de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zal het initiatief en de 
leiding hebben bij de totstandkoming van de betreffende algemene maatre-
gelen van bestuur die deze milieuhygiënische normstelling bevatten. 

Deze Minister wordt derhalve in het aan artikel 1a toegevoegde nieuwe 
vierde lid (welke bepaling in artikel 10d van overeenkomstige toepassing 
wordt verklaard) als eerste van beide genoemd. Hieraan is door wijziging 
van artikel 1a, derde lid (eveneens van overeenkomstige toepassing in arti-
kel 10d), het gevolg verbonden dat, indien vaststelling van de betreffende mi-
lieuhygiënische norm geen verdere strekking heeft dan de uitvoering van 
een internationale overeenkomst of van een in het kader van een volken-
rechtelijke organisatie tot stand gekomen besluit - en derhalve ingevolge artike 
1a, derde lid, de vaststelling kan geschieden bij ministerieel besluit-de Mi-
nistervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne de verantwoordelijke Minister 
is die dat besluit neemt. 

b. Op het punt van de vaststelling van het vijfjaarlijkse indicatief meerja-
renprogramma ex artikel 10a wordt de regeling van de bevoegdheid tot 
vaststelling van dat programma - door de Minister van Verkeer en Water-
staat in overeenstemming met de Ministervan Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne - gewijzigd in dier voege, dat de vaststelling geschiedt door de Mi-
nisters van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne. Anders echter dan bij de bedoelde milieuhygiënische normstelling zal de 
Minister van Verkeer en Waterstaat - zoals ook blijkt uit het feit dat hij bij dit 
onderdeel als eerste is genoemd - de Minister zijn die het initiatief en de lei-
ding heeft bij de gemeenschappelijke voorbereiding van dat meerjarenpro-
gramma. 

Hetzelfde geldt voor de vaststelling van de waterkwaliteitsplannen voor 
oppervlaktewateren onder het beheer van het Rijk, waarin is voorzien in arti-
kel 10b, eerste lid. Deze verwijzing houdt in, dat de vaststelling van deze 
plannen zal geschieden door beide Ministers. Dienovereenkomstig zijn ook 
de procedurele voorschriften in de leden 3 en 4 van dat artikel aangepast. 

c. In de lijn van deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de 
waterkwaliteitsplannen van het Rijk, welke plannen noodzakelijkerwijs tal 
van aanrakingspunten zullen hebben met de voor de niet-rijkswateren vast 
te stellen provinciale waterkwaliteitsplannen, ligt opgesloten dat provinciale 
staten de door hen vastgestelde plannen niet alleen toezenden aan de Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat maar aan beide Ministers (en wel gelijktijdig). 
In dit laatste voorziet een wijziging van artikel 10c, eerste lid. 

d. Ook ten aanzien van de totstandkoming van de krachtens de Wette 
stellen regels omtrent de inventarisatie van lozingen en omtrent de metin-
gen van de waterkwaliteit is besloten tot een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid voor beide Ministers. Het initiatief en de leiding bij de gemeenschappe-
lijke voorbereiding zullen liggen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat. 
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(Dit sluit uiteraard het doen van voorstellen door de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne niet uit). Dienovereenkomstig is voorzien in een 
wijziging van de artikelen 10e en 10f. 

Overigens moge in verband met het bovenstaande in herinnering worden 
gebracht dat de te verzamelen meetgegevens ten dienste zullen staan van de 
ambtenaren die ermee zijn belast om toezicht uit te oefenen op de nale-
ving van de voorschriften en om na te gaan of en in hoeverre de waterkwali-
teitsdoelstellingen worden bereikt. 

Voor wat de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne betreft, zijn 
dit met name de regionale inspecteurs van de Volksgezondheid, belast met 
het toezicht op de hygiëne van het milieu. 

e. Omtrent het punt van het toezicht is door het kabinet het volgende be-
sluit genomen: 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zal kunnen voorstellen 
welke onder hem ressorterende ambtenaren als toezichthoudend ambte-
naar ex artikel 25 van de wet zullen worden aangewezen. Verder is besloten, 
dat, indien zodanige aanwijzing op voorstel van deze Minister geschiedt, de 
betreffende aanwijzingsbeschikking voortaan door de Ministers van Verkeer 
en Waterstaat en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne gezamenlijk zal 
worden genomen. Voor de realisering van dit onderdeel van het besluit tot 
versterking van de positie van de Minister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne is geen wetswijziging nodig. (De aanwijzing van voormelde regio-
nale inspecteurs is overigens reeds geschied bij beschikking van 29 juni 
1979 door de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met 
de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.) 

4. Behalve op de hierboven besproken punten heeft de Regering ook nog 
op een ander punt besloten tot versterking van de positie van de Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Het betreft het te voeren beleid ten 
aanzien van de hoogte en de grondslag van de verontreinigingsheffing, die 
wordt geheven ten behoeve van het Rijk, alsmede het beleid ten aanzien van 
de uit de inkomsten van de heffing te verlenen uitkeringen aan degenen die 
gehouden zijn maatregelen te nemen ter bestrijding of voorkoming van wa-
terverontreiniging. De versterking van de positie van de Minister van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne houdt in, dat deze Minister uitdrukkelijk me-
deverantwoordelijkheid gaat dragen voor het heffingen- en uitkeringenbe-
leid. 

In verband daarmee worden de artikelen 18,19 en 23 van de wet gewijzigd 
in die zin, dat met voornoemde Minister overeenstemming dient te bestaan 
over de voordracht voor de algemene maatregel van bestuur respectievelijk 
over de ministeriële verordening waarbij de heffinghoogte onderscheiden-
lijk de uitkeringsnormen worden bepaald (zie onderdeel F van deze nota van 
wijzigingen). 

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

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 

Tweede Kamerzitting 1979-1980, 14963, nr. 9 5 


