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1. Algemeen 

Ten tijde dat de memorie van antwoord werd uitgebracht was door het ka-
binet nog geen definitieve inhoudelijke beslissing genomen inzake de pun-
ten, waarop blijkens de brief van de Minister-President van 7 april 1979 
(15 300, nr. 12) de medeverantwoordelijkheid van de Ministervan Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne met betrekking tot het waterkwaliteitsbeheer zal 
worden verbreed. Zoals dan ook in de aanvang van die memorie van ant-
woord is medegedeeld kon daarin nog geen gestalte worden gegeven aan 
de voorgenomen verbreding en aan de punten waarop deze leidt tot wijzi-
ging in de verdeling van de bevoegdheden tussen de Ministers van Verkeer 
en Waterstaat en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Het spijt de Rege-
ring dat zij niet heeft kunnen voldoen aan de toezegging, gedaan bij de be-
handeling van de motie-De Boois (15 300, nr. 13), om hierover nog voor eind 
1979 te berichten. Inmiddels is de beslissing binnen het kabinet over de on-
derwerpelijke zaak genomen en is aan de Kamer de inhoud van de beslissing 
medegedeeld door toezending van een desbetreffende tweede nota van wij-
zigingen met een uitvoerige toelichting. 

2. Emissievoorschriften en grenswaarden 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben verklaard niet geheel tevreden te 
zijn gesteld door het antwoord in onze uiteenzetting over de beëindiging van 
lozingen van zwarte-lijststoffen. Dit antwoord betrof de vraag van die leden, 
of de mededeling in de memorie van toelichting dat een dergelijk ver strek-
kend voorschrift (te weten een krachtens artikel 1, derde lid, vast te stellen 
absoluut verbod om bepaalde stoffen te lozen) in de meeste gevallen niet is 
te realiseren, niet betekent dat op de voorhand concessies worden gedaan 
ten aanzien van de beëindiging van dergelijke lozingen. Deze leden hadden 
uit de memorie van antwoord afgeleid, dat in feite de invoering van een ab-
soluut lozingsverbod door ons niet wordt overwogen ingeval met de best 
bestaande technieken een volledige beëindiging van lozingen van zwarte-
lijststoffen praktisch niet direct haalbaar is. In verband daarmee hebben de-
ze leden erop gewezen dat het hen er nu juist om gaat, of de bewindslieden 
van plan zijn een absoluuut lozingsverbod in te voeren indien de zeer scha-
delijke effecten van lozing van die stoffen daartoe zouden noodzaken. Verder 
vroegen zij, of in de memorie van antwoord met «haalbaar» wordt bedoeld 
haalbaar in technische of haalbaar in financieel-economische zin. 
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Met onze uiteenzetting op blz. 10, derde alinea, van de memorie van ant-
woord, welke ten doel had nader de beweegredenen uiteen te zetten voor de 
zogenaamde emissiebenadering van lozingen van zwarte-lijststoffen (ge-
leidelijke beëindiging van de verontreiniging door lozingen via het stellen 
van steeds scherpere grenswaarden) hebben wij niet bedoeld de hantering 
van het middel van het absolute lozingsverbod voor alle gevallen catego-
risch af te wijzen. Die overwegingen behoeven geenszins uit te sluiten dat 
ten aanzien van lozingen van stoffen met zeer schadelijke effecten (en ook in 
zeer lage concentraties) moet worden besloten over te gaan tot beëindiging 
op korte termijn in plaats van meer geleidelijke beëindiging. Het middel 
daartoe kan ook zijn het stellen van de grenswaarde op nul. Het voorgaande 
is ook uitdrukkelijk zo door ons gesteld op blz. 10 (eerste alinea) en blz. 11 
(derde en vierde alinea) van de memorie van antwoord. Met de term «haal-
baar» in de betreffende passage van de memorie van antwoord (blz. 10, der-
de alinea) waar gesteld wordt dat «voor veel stoffen van de zwarte lijst moet 
worden aangenomen dat volledige beëindiging van de lozingen van die stof-
fen bij de beste bestaande technieken praktisch nog niet haalbaar is» doelen 
wij op de haalbaarheid in technische zin. 

Wat betreft de mogelijkheid om bij het vaststellen van grenswaarden on-
derscheid te maken naar gelang van het produktieproces, was bij de leden 
van de P.v.d.A.-fractie ook na onze uiteenzetting in de memorie van ant-
woord de vrees blijven bestaan dat een dergelijke benadering zal leiden tot 
een minder stringente normstelling als tegemoetkoming aan bedrijven met 
verouderde produktieprocessen. 

Van de door ons aangeduide mogelijkheid om bij de vaststelling van 
grenswaarden voor bepaalde stoffen rekening te houden met de specifieke 
omstandigheden van een produktieproces zal, gegeven het algemene uit-
gangspunt dat de schadelijkheid van die stoffen maatgevend dientte zijn, al-
leen gebruik worden gemaakt uiteen oogpunt van heteffectief benutten van 
de technische middelen tot sanering en tot bestrijding van de verontreini-
ging aan de bron. Ook wij zijn van mening dat de eventuele vaststelling van 
een op een bepaald produktieproces afgestemde grenswaarde hoogstens 
tijdelijk van aard kan zijn en dat deze, evenmin trouwens als het vaststellen 
van een voor alle produktieprocessen gelijke grenswaarde of het vaststellen 
van de termijn na verloop waarvan de grenswaarde voor bestaande lozin-
gen gaat gelden, niet zal mogen dienen als tegemoetkoming. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben hun vraag herhaald die zij 
hadden gesteld in het voorlopig verslag, namelijk of het niet de voorkeur 
verdient de normstelling (emissie- en waterkwaliteitsnormen) steeds te 
doen geschieden bij algemene maatregel van bestuur. In het voorlopig ver-
slag hadden deze leden namelijk de vrees geuit dat de lichtere procedure 
van een ministerieel besluit (welke ingevolge het wetsontwerp kan worden 
gevolgd indien de nationale normstelling niet verder strekt dan tot het over-
nemen van de internationaal overeengekomen norm) de mogelijkheid blok-
keert om — uit overwegingen van nationaal beleid - terstond scherpere 
grenswaarden vast te stellen. Naar het oordeel van deze leden gaat de door 
ons in de memorie van antwoord naar aanleiding van die vraag gegeven uit-
eenzetting voorbij aan de mogelijkheid (en eventuele wenselijkheid) om via 
inspraak alsnog te komen tot scherpere normstelling dan de internationaal 
overeengekomen waarden. 

In de memorie van antwoord is ingegaan op het mogelijke bezwaar dat 
eerst een ministerieel besluit zou moeten worden genomen ter voldoening 
aan de internationale verplichting, waarna vervolgens pas in het kader van 
de procedure van een algemene maatregel van bestuur zou kunnen worden 
bezien of overwegingen van nationaal beleid - bij voorbeeld vanwege speci-
fieke milieuhygiënische omstandigheden - het gewenst maken scherpere 
normen te stellen. In de memorie van antwoord is uiteengezet dat, indien de 
Regering meent dat de nationale normstelling scherper dient te zijn, er geen 
formeel beletsel is om terstond de weg te volgen van een algemene maatre-
gel van bestuur. Wel betekent het volgen van die weg dat een langere proce-
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dure moet worden doorlopen, te meer waar het onze bedoeling is dat het 
ontwerp van de maatregel zal worden gepubliceerd in de Nederlandse 
Staatscourant. Met dit laatste zal tevens de gelegenheid worden geboden tot 
inspraak. 

Tegenover het voordeel, dat het volgen van de (langere) weg van een al-
gemene maatregel van bestuur biedt uit een oogpunt van inspraakverle-
ning, staat echter dat de invoering van de milieuhygiënische norm, die in het 
internationaal overleg tot stand is gekomen, erdoor wordt opgehouden. 
Daargelaten dat de naleving van internationale besluiten zo snel mogelijk 
moet kunnen worden geëffectueerd, leidt het langere tijdsverloop, dat met 
het tot stand brengen van een algemene maatregel van bestuur zal zijn ge-
moeid, tot een langer voortduren van de situatie dat nog geen wettelijke 
emissie- of waterkwaliteitsnorm met betrekking tot de desbetreffende mi-
lieuhygiënische stof is vastgesteld. In zoverre zou een wettelijk voorschrift, 
zoals door de leden van de P.v.d.A.-fractie is bepleit, inhoudende dat altijd 
de procedure van de algemene maatregel moet worden gevolgd, zijn doel 
voorbijschieten. Het lijkt ons daarom raadzaam om het voorgestelde derde 
lid van artikel la te handhaven, zodat de Regering, ook wanneer zij zelf van 
mening zou zijn dat nationaal gezien een scherpere normstelling wenselijker 
zou zijn, althans over de mogelijkheid beschikt om alvast overte gaan tot in-
voering van de nationale norm bij ministerieel besluit. 

In dit verband zij er nog op gewezen, dat de bij tweede nota van wijzigin-
gen aangebrachte wijziging op de artikelen 1a en 10d onder meer inhoudt 
dat, ingeval invoering van de internationale norm geschiedt bij ministerieel 
besluit, dat besluit wordt genomen door de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. 

Dit ministerieel besluit zal in het Staatsblad worden gepubliceerd. Vooraf-
gaande hieraan zullen over het voornemen tot de vaststelling van dat besluit 
de Centrale raad voor de milieuhygiëne en de Raad van de Waterstaat wor-
den geïnformeerd. In het kader van elk van deze beide adviescolleges (en 
wel respectievelijk in de Commissie Waterkwaliteit en de vaste Commissie 
voor de Waterverontreiniging) zal er gelegenheid zijn de vraag ter discussie 
te stellen of er, ondanks hetgeen in het internationale overleg is overeenge-
komen, nationaal gezien geen noodzaak is tot scherpere normstelling. Bij 
deze discussie zullen ook mede in beschouwing kunnen worden genomen 
de commentaren waartoe de gepubliceerde internationale norm eventueel 
aanleiding heeft gegeven. Mede op grond van hetgeen hierbij naar voren is 
gekomen zal door de Regering kunnen worden besloten om nationaal een 
scherpere normstelling te bevorderen. 

Zoals hierboven reeds werd medegedeeld ligt het in de bedoeling, in na-
volging ook van hetgeen daarover elders in de milieuhygiënische wetgeving 
is bepaald, dat de ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur op het 
gebied van de onderhavige milieuhygiënische normstelling in de Neder-
landse Staatscourant zullen worden gepubliceerd en dat er gelegenheid zal 
worden geboden tot het kenbaar maken van bezwaren. Bij de nota van wijzi-
gingen, die bij deze nota naar aanleiding van het eindverslag is gevoegd, 
wordt hierin voorzien. 

Ten slotte zij nog in herinnering gebracht dat het eveneens in de bedoe-
ling ligt om het contact met representatieve organisaties in fase waarin on-
derhavige milieuhygiënische normstelling voorwerp is van internationaal 
overleg, beter vorm te geven. Bij de memorie van antwoord is met het oog 
daarop de instelling van een «contactcommissie», bestaande uit leden die 
worden aangewezen door de Raad van de Waterstaat en de Centrale raad 
voor de milieuhygiëne in het vooruitzicht gesteld. Bij nadere overweging 
lijkt het ons evenwel de voorkeur te verdienen dat het bedoelde contact 
rechtstreeks plaatsvindt in het kader van deze beide adviescolleges. 

Vervolgens hebben de leden van de P.v.d.A.-fractie gevraagd welke relatie 
er zal bestaan tussen de termijn voor het invoeren of verscherpen van de 
grenswaarden volgens artikel 1a, derde lid, en de termijn voor het afgeven 
van de beschikking tot wijziging of intrekking van een vergunning ter invoe-
ring of verscherping van die grenswaarden. Zij hebben daaraan de vraag 
verbonden of zich daarbij problemen zouden kunnen voordoen. 
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De ingevolge artikel 1a, derde l id, voor de inwerkingtreding van een vast-
gestelde grenswaarde te stellen termi jn betreft de bestaande lozingen. Het 
stellen van een dergeli jke termi jn is noodzakelijk, te meer aangezien ingevol-
ge artikel 1 b door de inwerkingtreding van het besluit tot vaststel l ing van de 
grenswaarde deze laatste dadeli jk rechtstreeks gelding verkri jgt voor de lo-
zer, onafhankel i jk van de vergunning. (Artikel 1 b stelt nameli jk een recht-
streeks verbod op overschr i jd ing van de grenswaarde.) Deze rechtstreekse 
werking van het betreffende besluit sluit evenwel niet uit, dat aan de grens-
w a a r d e - met name indien de vergunning een hogere waarde van de stof in 
de lozing toelaat - nadere gevolgen zijn te verbinden, zoals wi jz ig ing van de 
technische vergunningvoorschr i f ten en mogel i jk zelfs intrekking van de ver-
gunning als zodanig. Voor het van kracht worden van de desbetreffende 
ambtshalve beschikking geldt ingevolge de Wet algemene bepalingen mi -
l ieuhygiëne een max imumterm i jn van zes en een halve maand. Tussen deze 
laatste te rmi jn en die voor de inwerkingtreding van het besluit bestaat geen 
directe relatie. Wel kan er nog op worden gewezen dat voor het inleiden van 
de procedure tot wi jz ig ing of intrekking van de vergunning niet behoeft te 
worden gewacht totdat de grenswaarde is vastgesteld. Niet alleen het vast-
gesteld zijn van de grenswaarde als algemene norm doch ook de omstan-
digheden van het geval kunnen tot wi jz ig ing of intrekking van de vergunning 
nopen; de grenswaarde betreft immers slechts de min imumverp l ich t ing. In 
ieder geval behoeft met die procedure niet te worden gewacht totdat de ter-
mijn voor de inwerkingtreding van het besluit is verstreken. Wel zal uiter-
aard in het geval da tdeenke le vaststel l ing van een grenswaarde (of van een 
verscherpte grenswaarde) de hoofdreden zou zijn voor wi jz iging of intrek-
king, de inwerk ingtreding van de daartoe strekkende beschikking evenals 
van die van het besluit tot vaststel l ing van de grenswaarde gelijkeli jk moe-
ten zijn afgestemd op de t i jd die redeli jkerwijs voor de door de lozers te ne-
men maatregelen noodzakelijk is te achten. 

Wat ten slotte de eventuele opschortende werk ing van het beroep betreft, 
hebben deze leden terecht verondersteld, dat in beroep tegen de beschik-
king tot wi jz ig ing of intrekking van de vergunning niet kan worden opgeko-
men tegen het besluit tot invoering van de grenswaarde als zodanig. Wel 
kan uiteraard in beroep worden geopponeerd tegen de nadere gevolgen die 
het vergunningver lenend gezag meent te moeten verbinden aan het besluit 
tot vaststel l ing van die grenswaarde via wi jz ig ing van de vergunningvoor-
schriften c.q. intrekking. 

Voorts vroegen deze leden of het juist is dat de termi jn voor de behande-
ling van het voornemen tot wi jz ig ing of intrekking van een vergunning be-
duidend korter zou kunnen zijn dan in het geval dat een fictieve vergunning 
word t omgezet in een schrifteli jke. 

Verder vroegen zij of in beide gevallen de Wet algemene bepalingen mi -
l ieuhygiëne in gelijke zin van toepassing zal zi jn, gelet op het woo rd «onher-
roepelijk» in artikel 3 1 , vierde l id. Ter verklar ing voegden deze leden hieraan 
toe, dat zij hierbij dachten aan de gevallen waar in zowel stoffen als grens-
waarden op hetzelfde t i jdst ip worden aangewezen bij algemene maatrege-
len van bestuur ex artikelen 1, tweede l id, 31 , vierde l id, en 1a. 

De (max imum)termi jn voor het nemen van een ambtshalve beschikking 
tot wi jz iging of intrekking van een vergunning bedraagt vijf maanden. Zij is 
dus aanzienlijk korter dan die voor het nemen van een beschikking op aan-
vraag, welke zeven maanden bedraagt. Bij bedoelde ambtshalve beschikkin-
gen is de procedure op het punt van de inspraakverlening korter. Bij de tot-
standkoming van de Wet algemene bepal ingen mi l ieuhygiëne is destijds 
overwogen dat dergeli jke beschikkingen - gedacht werd met name aan het 
«verscherpen» van vergunningvoorschr i f ten en het intrekken van een ver-
gunning - in het algemeen uitsluitend gunst ige gevolgen hebben voor het 
mi l ieu, zodat het dus van belang is dat deze zo spoedig mogeli jk worden ge-
realiseerd. Art ikel 7a van de Wet verontre in ig ing oppervlaktewateren ver-
klaart op laatstbedoelde beschikkingen hoofdstuk 4 van de Wet algemene 
bepalingen mi l ieuhygiëne - welk hoofdstuk de kortere procedure behelst -
vantoepass ing. 
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Dit laatste betekent evenwel niet dat in alle gevallen waarin sprake zou 
kunnen zijn van een verscherping van de voorschriften of van de beperkin-
gen waaronder de lozing mag plaatsvinden, de procedure van dat hoofdstuk 
kan worden gevolgd. Bij de lozingen nl. als bedoeld in artikel 1, tweede lid 
(indirecte lozingen) en in artikel 31, vierde lid, (bestaande lozingen bij de in-
werkingtreding van de wet) gaat het om lozingen waarvoor geen schriftelijke 
vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is ver-
leend. Aanwijzing van stoffen ingevolge de respectieve artikelen 1, tweede 
lid, en 31, vierde lid heeft tot gevolg dat door de lozer een schriftelijke ver-
gunning moet worden aangevraagd zoadat daarvoor de meer omvangrijke 
procedure van hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
dient te worden gevolgd. 

In het door de leden van de P.v.d.A.-fractie bedoelde geval, dat de aanwij-
zing van een stof - ingevolge de artikelen 1, tweede lid, en 31, vierde lid -
plaatsvindt gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig met de vaststelling van een 
grenswaarde, zal de verdere doorwerking van de grenswaarde haar beslag 
krijgen in de vaststelling van de voorschriften welke worden verbonden aan 
de schriftelijke vergunning of eventueel in de weigering van de gevraagde 
schriftelijke vergunning. Het zal in dat geval namelijk niet mogelijk zijn ter-
stond de kortere procedure voor wijziging of intrekking van de vergunning te 
volgen, aangezien immers een voor wijziging of intrekking vatbare, met toe-
passing van de wet verleende schriftelijke vergunning ontbreekt. 

3. Indirecte lozingen 

Zoals de leden van de S.G.P.-fractie terecht veronderstellen, geldt de op 
blz. 18 van de memorie van antwoord gegeven motivering van het voorstel, 
om bij indirecte (gezuiverde) lozingen de bevoegdheid tot vergunningverle-
ning te leggen bij de beheerder van de zuiveringsinrichtingen, niet alleen de 
zuiverende waterschappen maar ook de provincies die zelf zuiveringsinrich-
tingen in beheer hebben. Het voorgestelde artikel 3, derde lid, dat voormel-
de bevoegdheid behelst, vermeldt ook uitdrukkelijk de provincie in die hoe-
danigheid, dat wil zeggen als beheerder van een zuiveringsinrichting. 

De leden van deze fractie hebben vervolgens nog een aantal vragen 
gesteld naar aanleiding van het voorstel om in artikel 1, tweede lid, de mo-
gelijkheid te openen dat, ter bepaling van de vergunningplichtige indirecte 
lozingen, in plaats van de zwarte-lijststoffen ook de soorten inrichtingen 
kunnen worden aangewezen waarvan bekend is - door de aard van het pro-
dukt of door het produktieproces - dat die stoffen vanuit die inrichtingen 
worden geloosd. Deze leden vroegen, of een dergelijke aanwijzing niet zal 
leiden tot hetzij onoverzichtelijke lijsten industriële processen die herhaalde-
lijk moeten worden gewijzigd, hetzij tot zeer globale aanduidingen die on-
voldoende houvast bieden voor de vergunningverlening. Deze leden vroe-
gen voorts, of dit laatste geen reden zou kunnen zijn om het aanwijzen van 
de inrichtingen over te laten aan de waterkwaliteitsbeheerders op basis van 
algemene aanwijzingen (bij algemene maatregel van bestuur). 

Wij mogen deze leden erop wijzen, dat het voorgestelde - bij (eerste) nota 
van wijzigingen gewijzigde - artikel 1, tweede lid, niet voorziet in de moge-
lijkheid van aanwijzing van inrichtingen maar van soorten inrichtingen. Dit 
betekent dat die aanwijzing niet een min of meer uitputtende opsomming 
van industriële processen zal behoeven te omvatten maar dat zij zich zal be-
perken tot een algemene aanwijzing van een duidelijk omschreven soort. De 
mogelijkheid daartoe is juist bedoeld om de waterkwaliteitsbeheerder als 
vergunningverlenende instantie - en ook de lozer - bij de bepaling van 
de vergunningplichtigheid zoveel mogelijk houvastte bieden, in tegenstel-
ling derhalve tot de onzekerheden die zich kunnen voordoen indien de ver-
gunningplicht uitsluitend zou kunnen worden gerelateerd aan het feitelijk 
geloosd worden van bepaalde aangewezen stoffen. 
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4. Waterkwaliteitsplannen en indicatief meerjarenprogramma 

De bij nota van wi jz ig ingen aangebrachte wi jz ig ing op artikel 10c, inzake 
de planvaststel l ingsbevoegdheid van provincies en waterschappen op het 
gebied van het waterkwal i te i tsbeheer, heeft bli jkens de opmerk ingen van de 
leden van de fracties van het C.D.A., de V.V.D. en de S.G.P. hun kritiek op dit 
punt niet kunnen wegnemen . Bovendien heeft zij de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. - die zich bli jkens het voor lop ig verslag in het oorspronkel i jke 
voorstel konden v inden - ju ist aanleiding gegeven tot kritiek. De leden van 
de P.v.d.A.-fractie zijn nl. van oordeel dat de bedoelde wi jz ig ing van artikel 
10c kan leiden tot u i thol l ing van de polit ieke verantwoordel i jkheid van pro-
vinciale staten als orgaan van algemeen bestuur. Een nog verdere aantas-
t ing van die verantwoordel i jkhe id achten deze leden gelegen in de in het 
n ieuwe vi j fde lid van artikel 10c eveneens voorziene Kroonberoep tegen we i -
ger ing door gedeputeerde staten van goedkeur ing van het waterschapsplan. 

De leden van het C.D.A., de V.V.D. en van de S.G.P. daarentegen zijn van 
opvat t ing, dat, zowel in de memor ie van antwoord als in de daarbij voorge-
stelde wi jz ig ing van artikel 10c de eigen verantwoordel i jkheid van de water-
schapsbesturen onvo ldoende ui tdrukking heeft gevonden. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben er daarbi j op gewezen dat ook de 
nieuwe tekst het gevaar niet wegneemt dat «de feitel i jke gegevenheden» 
van het beheer voorwerp worden van vaststel l ing op provinciaal niveau. De-
ze leden staat een tweedel ing (gelede planning) voor ogen, waarbi j enerzijds 
staat een provinciaal plan dat de hoofdl i jnen en doelstel l ingen van het wa-
terkwal i tei tsbeleid aangeeft en anderzijds een waterkwal i te i tsplan van het 
waterschap voor het beheer als het operat ionele deel van het beleid waar in 
met het provinciaal plan rekening is gehouden. 

In gelijke zin zijn bezwaren geuit door de V.V.D.-fractie. Ook deze leden zijn 
van menn ig dat er we in ig overbl i j f t van de door hen voorgestane eigen ver-
antwoordel i jkheid van de waterschappen. Deze leden hebben nog eens be-
nadrukt, dat, indien op grond van artikel 6 van de wet een delegatie van be-
voegdheden aan de waterschappen heeft p laatsgevonden, het provinciale 
plan zich niet verder mag uitstrekken dan de doelstel l ingen en hoofdl i jnen 
en dat de waterschappen onder goedkeur ing van gedeputeerde staten een 
plan dienen vast te stellen voor de ui tvoer ing van de hun opgedragen taak. 

De leden van de S.G.P.-fractie hebben zich aangesloten bij de opmerkin-
gen van de leden van de C.D.A.- en van de V.V.D.-fractie. Zij hebben er op ge-
wezen dat noch de memor ie van antwoord noch de (gewijzigde) ontwerp-
wetstekst laten bli jken dat de waterschappen waaraan het waterkwal i tei ts-
beheer is opgedragen een eigen verantwoordel i jkheid dragen voor het plan-
mat ig aanpakken van hun taak. 

Naar aanleiding van de opmerk ingen van de P.v.d.A.-fractie moge er op 
worden gewezen dat w i j de vraag, of in het voorgestelde wettel i jke plan-
ningsysteem naast het provinciaal plan ook nog plaats dient te zijn voor een 
waterkwal i te i tsplan van het waterschap, hebben bezien uit het oogpunt van 
zowel de verantwoordel i jkheid van provinciale staten als die van het water-
schapsbestuur. Zoals w i j in de memor ie van an twoord hebben benadrukt, 
draagt het bestuur van het waterschap, als zelfstandig openbaar l ichaam dat 
bij besluit van provinciale staten is tot stand gekomen, een eigen verant-
woordel i jkheid voor de vervu l l ing van de aan het waterschap opgedragen 
taak. Dit neemt niet weg dat provinciale staten als orgaan van algemeen be-
stuur de verantwoordel i jkheid dragen voor het waterkwal i tei tsbeheer in hun 
provincie. Onze bedoel ing met de in artikel 10c bedoelde verpl icht ing voor 
provinciale staten tot vaststel l ing van een provinciaal plan is juist dat zij 
daarmede vo rm en inhoud geven aan hun pr imaire verantwoordel i jkheid 
voor het waterkwal i te i tsbeheer in hun provincie. 

De tevens in artikel 10c voorziene verpl icht ing voor provinciale staten om 
in hun waterkwal i te i tsverordening de waterschappen, die zij met het water-
kwaliteitsbeheer hebben belast, op te dragen een plan vast te stellen met be-
trekking tot hetgeen die waterschappen binnen het raam van hun beheers-
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taak - en verantwoordelijkheid - hebben te verrichten, is een consequentie 
van die opgedragen beheerstaak. Het wetsontwerp houdt, nu het voorziet in 
een wettelijke planningstructuur, rekening met de bevoegdheid van provin-
ciale staten om het waterkwaliteitsbeheer in hun provincie op te dragen aan 
waterschappen. Deze laatste bevoegdheid behoort tot de kenmerken van het 
gedecentraliseerde waterstaatsbestel. Zo heeft de wetgever ook bij gelegen-
heid van de totstandkoming van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
- toen werd voorzien in het wettelijk systeem van vergunningverleningsbe-
voegdheid - met eerderbedoelde bevoegdheid van provinciale staten hun 
vergunningsbevoegdheid aan waterschappen delegeren. 

Het voorgaande komt erop neer, dat de aan de waterschappen te verlenen 
opdracht tot planvaststelling correspondeert met de beheersopdracht. Wij 
kunnen de leden van de P.v.d.A.-fractie dan ook niet volgen in hun opvatting 
dat de wettelijke vastlegging van de verplichting voor provinciale staten, om 
het waterschap een plan voor de hem opgedragen taak te doen vaststellen, 
zal kunnen leiden tot uitholling van de (politieke) verantwoordelijkheid van 
provinciale staten. Ook het in artikel 10c voorziene Kroonberoep tegen wei-
gering van het door het waterschapsbestuur vastgestelde plan is bezwaarlijk 
te zien als uitholling van de provinciale verantwoordelijkheid. Het betreft 
hier de bestuurlijke toetsing door de Kroon, waarbij ook het feit dat het Rijk 
op het onderhavige beleidsterrein medeverantwoordelijkheid draagt, een 
rol speelt. 

Alvorens nu verder in te gaan op de vraag of de planningstructuur in de 
thans voorgestelde vorm tevens voldoende beantwoordt aan de eisen die 
daaraan moeten worden gesteld vanuit het gezichtspunt van de positie van 
de waterschappen als zelfstandige bestuurslichamen, zij nog het volgende 
opgemerkt. Ten eerste, de verantwoordelijkheid van de waterschappen is 
een afgeleide van die van de provincie. De waterkwaliteitszorg - voor opper-
vlaktewateren die niet in beheer zijn bij het Rijk - behoort primair tot de ver-
antwoordelijkheid van de provincie. Provinciale staten als politiek verant-
woordelijk lichaam dienen er uit dien hoofde voor te zorgen dat het provinci-
aal plan het geheel van het onderhavige beleidsterrein omvat. Ten tweede, 
de provinciale waterkwaliteitsplannen zijn, zoals ook in de memorie van toe-
lichting (blz. 12) is uiteengezet, bedoeld als operationele plannen. Opdracht 
van het waterkwaliteitsbeheer aan waterschappen wijzigt niet het karakter 
van het provinciale waterkwaliteitsplan als het operationele plan voor het 
waterkwaliteitsbeheer. 

Daarom kan dan ook de materie als zodanig, waarop de vastlegging van 
het beleid betrekking zal hebben, bezwaarlijk worden verdeeld over twee 
plannen, te weten het provinciale plan en het waterschapsplan. 

Tegen een te ver doorgevoerde afscheiding van het beheersaspect - en re-
servering daarvan voor het waterschapsplan - verzet zich, naast de hierbo-
ven gegeven overweging van algemene aard over de onderlinge verhou-
ding van de verantwoordelijkheden van provincie en waterschap, ook het 
feit van de samenhang tussen enerzijds de omvang van de beheersmaatre-
gelen - en het tempo van de realisering daarvan - en anderzijds het door het 
waterschap op grondslag van de provinciale verordening te voeren hef-
fingsbeleid dat aan goedkeuring van het provinciaal bestuur is onderwor-
pen. 

De afbakening in het plan van hetgeen op het terrein van het beheer be-
hoort tot de onderscheidene verantwoordelijkheden van provincies en wa-
terschappen zal veeleer hierin moeten zijn gelegen dat het provinciale plan -
dat ingevolge het nieuwe vijfde lid van artikel 10c door gedeputeerde staten 
en het waterschap in gemeenschappelijk overleg wordt voorbereid - ook 
datgene aangeeft wat door de waterschappen bij het beheer in acht dient te 
worden genomen. Het zal daarbij moeten gaan om hoofdlijnen en in elk ge-
val niet om een gedetailleerde oplegging van door de waterschappen uit te 
voeren werkzaamheden. 
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Tegen de achtergrond van vorengaande beschouwing hebben wij het bij 
nota van wijzigingen voorgestelde nieuwe vijfde lid van artikel 10c opnieuw 
bezien. Dit artikellid bepaalt nl. dat provinciale staten in hun verordening de 
waterschappen de vaststelling van een plan voorschrijven met betrekking 
tot hetgeen deze bij de vervulling van hun taak verrichten «met name met 
betrekking tot de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het door pro-
vinciale staten vastgestelde plan of onderdeel daarvan». Gezien de opmer-
kingen in het eindverslag van de fracties van het C.D.A., de V.V.D. en de 
S.G.P. wordt ook deze gewijzigde tekst strijdig geacht met de door het water-
schap uit hoofde van zijn taak te dragen verantwoordelijkheid, en wel omdat 
de bewoordingen van die tekst nog te zeer de indruk wekken dat de nadruk 
ligt op het technisch-uitvoerende karakter van de waterschapsactiviteit. Dit 
laatste is niet onze bedoeling. Wezenlijk voor ons voorstel is dat de water-
schapsbesturen de hoofdlijnen van het waterkwaliteitsbeleid als geheel, zo-
als die door provinciale staten zijn vastgesteld, in acht hebben te nemen bij 
hun beheerstaak. Op grond van het bovenstaande zijn zij dan ook van me-
ning dat de boven geciteerde bijzin, gezien het misverstand dat deze blijk-
baar heeft doen ontstaan, beter kan worden geschrapt en dat in de plaats 
daarvan in de tekst van de onderwerpelijke bepaling van artikel 10c, vijfde 
lid, uitdrukkelijke bepaling van artikel 10c, vijfde lid, uitdrukkelijk wordt 
gesteld dat het provinciale plan de hoofdlijnen betreft en dat het waterschap 
die hoofdlijnen in acht heeft te nemen. In de bij deze nota naar aanleiding 
van het eindverslag gevoegde derde nota van wijzigingen wordt in de be-
doelde wijziging voorzien. 

Deze voorgestelde planningstructuur betekent tevens dat provinciale sta-
ten in hun verordening de wijze van inrichting van het door het waterschaps-
bestuur vast te stellen plan zullen moeten aanuiden, ook met het oog op het 
verkrijgen van een goede aansluiting op de inrichting van het provinciale 
plan. Omtrent die wijze van inrichting zullen bij algemene maatregel van be-
stuur regels kunnen worden gesteld. Daarin zal rekening moeten worden ge-
houden zowel met de situatie dat de provincie dat beheer zelf heeft als met 
de situatie dat het waterkwaliteitsbeheer in de provincie is opgedragen aan 
een of meer waterschappen. Een dergelijke opzet, die voorziet in een nadere 
regeling door provinciale staten (onder goedkeuring van de Kroon) alsmede 
in nadere algemene regeling bij algemene maatregel van bestuur heeft onze 
voorkeur boven een strakke regeling in de wet met betrekking tot de punten 
die in het provinciale resp. het waterschapsplan moeten worden opgeno-
men. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben aan de bezwaren, die zij vanuit het 
gezichtspunt van de politieke verantwoordelijkheid van provinciale staten 
aanwezig achten tegen de toekenning van planvaststellingsbevoegdheid en 
Kroonberoep aan waterschapsbesturen, nog enkele opmerkingen vastge-
knoopt. Allereerst zijn deze leden van mening dat, gezien juist die politieke 
verantwoordelijkheid van provinciale staten, er beroep op de Kroon dient 
open te staan tegen de beslissing van de Minister van Verkeer en Waterstaat 
tot het geven van een aanwijzing omtrent de inhoud van het provinciale 
plan. Het horen van gedeputeerde staten over het voornemen tot een aan-
wijzing biedt volgens deze leden geen voldoende waarborg. 

Wij zijn het met deze leden eens, dat tegen een aanwijzing beroep dient 
open te staan voor de provincie. Bij de keuze tussen Kroonberoep en Arob-
beroep dient naar ons gevoel zwaarte wegen dat het geven van een aanwij-
zing, op gronden die zijn ontleend aan het nationaal belang, een ingreep is in 
de gedecentraliseerde beleidsbepaling zoals daaraan vorm wordt gegeven 
in het provinciaal plan en voorts, dat een aanwijzing een doorkruising kan 
zijn van de opvattingen van gedeputeerde staten als coördinerend orgaan 
voor de bij de waterkwaliteitszorg betrokken beleidsterreinen. Op grond van 
die overwegingen achten wij het geboden dat iedere aanwijzing moet kun-
nen worden getoetst aan de vraag of het nationaal belang een dergelijke in-
greep in het provinciaal beleid vergt. Aanvankelijk is daarbij door ons ge-
dacht aan toetsing door de administratieve rechter, te weten de Afdeling 
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Rechtspraak van de Raad van State. Bij nadere beschouwing zijn wij echter 
van mening dat, in het licht ook van de jurisprudentie, geenszins als vast-
staand kan worden aangenomen dat een aanwijzing, wanneer deze de in het 
plan opgenomen hoofdlijnen van het provinciaal beleid betreft, geen besluit 
van algemene strekking is en dus ook niet dat zij een voor toetsing door de 
Arob-rechter vatbare beslissing oplevert. Mede op die grond menen wij dan 
ook dat alsnog in Kroonberoep tegen de aanwijzing dient te worden voor-
zien, hetgeen bij de nota van wijzigingen door een wijziging op artikel 10c, 
vierde lid is geschied. 

Ten slotte kan in antwoord op de desbetreffende vragen van diezelfde le-
den nog worden medegedeeld dat de Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne met wie overeenstemming dient te zijn over de te geven aanwij-
zing (en die uiteraard ook het geven van een aanwijzing bij de Minister van 
Verkeer en Waterstaat zal kunnen bevorderen) daarover het advies zal kun-
nen inwinnen van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne. In ieder geval zal 
die raad moeten worden gehoord indien het de vaststelling betreft van een 
waterkwaliteitsplan voor oppervlaktewateren in het beheer van het Rijk. Bij 
tweede nota van wijzigingen is in dit laatste voorzien, tegelijk met de wijzi-
ging van artikel 10c die inhoudt dat het waterkwaliteitsplan door beide mi-
nisters te zamen wordt vastgesteld. 

5. Inventarisatie 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben bepleit om bij de in artikel 
10e geformuleerde wettelijke opdracht aan gedeputeerde staten tot uitdruk-
king te brengen dat gedeputeerde staten in de provincies, waar het kwali-
teitsbeheer is opgedragen aan waterschappen, niet zelf met het feitelijke op-
stellen van de inventarisatie zijn belast doch dat zij gehouden zijn de inven-
tarisatie te doen opstellen door de besturen van die waterschappen; even-
wel met dien verstande dat gedeputeerde staten tegenover de Minister van 
Verkeer en Waterstaat, aan wie ingevolge artikel 10e de uitkomst van de in-
ventarisatie ter beschikking moet worden gesteld, daarvoor direct verant-
woordelijk zijn. Deze leden hebben hun voorstel nader geadstrueerd door er-
op te wijzen dat het opstellen van een inventarisatie van lozingen een ty-
pisch bestanddeel is van de beheerstaak en dus behoorttot de taak van het 
met het kwaliteitsbeheer belaste bestuurslichaam. Zij meenden dat het aan-
beveling verdient in de wetstekst twijfel uit te sluiten omtrent het verrichten 
van de inventarisatie - als beheerstaak - door de waterschappen. 

Aangezien ervan dient te worden uitgegaan, dat het bestuursorgaan dat 
met het beheer is belast de inventarisatiewerkzaamheid in feite zal hebben te 
verrichten, zien wij geen bezwaar om dit, rekening houdend tevens met de 
onderscheidene bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen de provincie, in 
de wettelijke regeling van de inventarisatie-opdracht tot uitdrukking te laten 
komen. Een wijziging van die strekking ligt in de lijn van de hierboven in on-
derdeel 4 van deze nota nader uiteengezette overwegingen omtrent de ei-
gen verantwoordelijkheid van de waterschappen bij de uitoefening van hun 
beheerstaak, welke overwegingen ook reeds hebben geleid tot een nadere 
formulering van de door provinciale staten te regelen opdracht tot planvast-
stelling door die waterschappen. Bij nota van wijzigingen is daarom voor-
zien in een wijziging van artikel 10e, inhoudende dat gedeputeerde staten 
van de betreffende provincies de inventarisatie door de waterschappen 
doen opstellen en dat zij de uitkomst van die inventarisatie ter beschikking 
stellen, en wel, overeenkomstig de tweede nota van wijzigingen, aan beide 
ministers. 

Artikelen 

Artikel 1a, derde lid. Voor de beantwoording van de vraag, of de invoering 
van normen niet steeds dient te geschieden bij algemene maatregel van be-
stuur, welke vraag de leden van de P.v.d.A.-fractie ook reeds in het alge-
meen deel van het eindverslag aan de orde hebben gesteld, zij verwezen 
naar onderdeel 2 van deze nota. 
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Artikel3, derde lid. Tussen de regel ing van artikel 3, derde l id , en die van 
artikel 8 bestaat geen relatie. Deze artikelen slaan nl. op verschi l lende si tu-
aties. Art ikel 8 betreft het geval dat ten aanzien van een lozing de keuze mo-
gelijk is tussen twee oppervlaktewateren die in beheer zijn bij verschi l lende 
tot vergunningver lening bevoegde instanties. Voor dat geval bepaalt artikel 
8 dat de beslissing omtrent het ver lenen, wi jzigen of intrekken van de ver-
gunning word t genomen na overleg tussen beide instanties. Het tweede lid 
van artikel 8 geeft een regeling van het geval dat die beide instanties het on-
derl ing niet eens kunnen worden . 

Het voorgestelde artikel 3, derde l id , daarentegen heeft betrekking op het 
geval dat de lozing op het oppervlaktewater geschiedt via een zuiveringsin-
r icht ing. Ingevolge die bepal ing word t , om redenen van doelmat ig bestuur 
de beheerder van de zuiver ingsinr icht ing als zodanig - dus ook indien hij 
niet tevens beheerder is van het ontvangende oppervlaktewater - de instan-
tie die tot vergunningver lening bevoegd is. De aanvrager of houder van de 
vergunning heeft dus wat de vergunningver len ing betreft slechts te maken 
met één bevoegde instantie. Dit laatste word t in zoverre anders dat, indien 
de genomen beslissing zal moeten leiden tot schadevergoeding op grond 
van artikel 9, derde l id, de ver lening daarvan zal geschieden door en ten las-
te van de beheerder van het ontvangende oppervlaktewater. Op de vraag 
van de leden van de P.v.d.A.-fractie hoe dit laatste valt te r i jmen met de tekst 
van artikel 9, derde l id, dat bepaalt dat de schadevergoeding word t verleend 
door en ten laste van de instantie die de (schadeveroorzakende) beslissing 
heeft genomen - in dit geval dus de beheerder van de zuiveringsinr icht ing 
kan het volgende worden geantwoord : Het feit, dat voor indirecte gezuiver-
de lozingen de beheerder van de zuiver ingsinr icht ing het bevoegde orgaan 
is, neemt niet weg dat het te beschermen belang - en dus ook het door wi jzi-
g ing of intrekking te beschermen belang - en dus ook het door wi jz ig ing of 
intrekking te beschermen belang - de kwaliteit van het ontvangende opper-
vlaktewater is. Het is dus redelijk dat de verpl icht ing tot schadevergoeding 
word t gelegd bij de beheerder van het oppervlaktewater, ook al omdat deze 
beheerder (en niet de beheerder van de zuiveringsinrichting) voor dat opper-
vlaktewater bevoegd is tot het opleggen van de verontreinigingsheff ing uit 
de inkomsten waarvan de schadevergoeding moet worden betaald. Ten ein-
de nu te voorkomen dat de toepasseli jkheid van artikel 9, derde l id, ertoe zou 
leiden dat toch de beheerder van de zuiveringsinr icht ing als vergunningver-
lenend gezag rechtstreeks met de schadevergoedingsverpl icht ing zou zijn 
belast, legt artikel 3, derde l id, in de laatste zin de schadevergoedingspl icht 
uitdrukkeli jk bij de beheerder van het ontvangende water. Deze laatste volzin 
completeert dus de (afwijkende) regeling die in artikel 3, derde l id, is gescha-
pen met betrekking tot indirecte lozingen. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
P. A. C. Beelaerts van Blokland 

De Min is te rvan Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne a.i., 
J . de Ruiter 
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