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In het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A 

In onderdeel B wordt aan artikel 1a, vierde lid, een zin toegevoegd, luiden-
de: 

Deze voordracht wordt Ons niet gedaan dan nadat het ontwerp daarvan in 
de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en aan een ieder de gele-
genheid is geboden binnen een termijn van een maand bezwaren ter kennis 
van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te brengen. Van 
die bekendmaking wordt onverwijld aan de Staten-Generaal mededeling ge-
daan. 

B 

In onderdeel F wordt artikel 10c als volgt gewijzigd: 

1. Aan het vierde lid wordt na de tweede volzin een zin toegevoegd, lui-
dende: 

Tegen het besluit tot het geven van een aanwijzing staat voor gedeputeer-
de staten binnen dertig dagen na de verzending beroep open op Ons. 

2. Het vijfde lid wordt gelezen: 
5. Indien provinciale staten de in artikel 6, eerste lid, omschreven be-

voegdheid hebben toegekend aan de besturen van openbare lichamen, be-
treft het plan de hoofdlij nen van het te voeren beleid. 

De voorbereiding van het door gedeputeerde staten vast te stellen ont-
werp-plan geschiedt in dat geval in gemeenschappelijk overleg tussen gede-
puteerde staten en die besturen, volgens door provinciale staten in hun in 
artikel 5, eerste lid, bedoelde verordeningen te stellen regelen. 

Tevens regelen provinciale staten bij die verordeningen de verplichting 
van de besturen van die openbare lichamen tot het onder goedkeuring van 
gedeputeerde staten vaststellen van een plan, waarin met inachtneming van 
het door provinciale staten vastgestelde plan wordt aangegeven hetgeen die 
besturen verrichten bij de vervulling van hun taak. Tegen het besluit van ge-
deputeerde staten tot onthouding van goedkeuring aan het plan staat bin-
nen dertig dagen na de verzending beroep open op Ons. 
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c 

In onderdeel G wordt artikel 10e, eerste lid, als volgt gewijzigd: 

1. In de eerste volzin wordt na de zinsnede «stellen gedeputeerde staten 
van de provincie waarin die wateren zijn gelegen een inventarisatie op» een 
komma geplaatst waarna tussen liggende strepen wordt ingevoegd de zin-
snede: of, indien artikel 6, eerste lid, toepassing heeft gevonden ten aanzien 
van een of meer openbare lichamen, doen gedeputeerde staten door die 
openbare lichamen een inventarisatie opstellen,. 

2. In de derde volzin worden na «inventarisatie» ingevoegd de woorden: 
onderscheidenlijk van de inventarisatie die zij hebben doen opstellen. 

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

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne a.i., 
J. de Ruiter 
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