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NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de Wet ver-

ontre in ig ing oppervlaktewateren aan te passen met name met het oog op de 
ui tvoer ing van de op 3 december 1976 te Bonn tot stand gekomen Overeen-
komsten, met bi j lagen, inzake onderscheidenli jk de bescherming van de Rijn 
tegen chemische verontre in ig ing en de bescherming van de Rijn tegen ver-
ontre in ig ing door chlor iden (Trb. 1977, nrs. 32 en 33), en de ui tvoering van 
de Richtli jnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen welke betrek-
king hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater, in het bijzonder Richt-
l i jn 76/464 EEG van 4 mei 1976, betreffende verontre in ig ing veroorzaakt 
door bepaalde gevaarli jke stoffen d ie ln het aquatisch mil ieu van de Ge-
meenschap worden geloosd (Pb. Nr. L 129/23), alsook Richtli jn 75/440/EEG 
van 16 juni 1975, betreffende de vereiste kwal i te i tvan oppervlaktewater be-
stemd voor de produkt ie van drinkwater in de Lid-Staten (Pb. Nr. L 194/34) 
en Richtli jn 76/160/EEG van 8 december 1975, betreffende de kwal i te i tvan 
het zwemwater (Pb. Nr. L31/1) ; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Wet verontre in ig ing oppervlaktewateren (Stb. 1969, 536) wordt als 
volgt gewi jz igd: 

A 

In artikel 1 worden de volgende wi jz igingen aangebracht: 
1. In het eerste lid word t in plaats van «met behulp van een daarvoor be-

stemd werk» gelezen: met behulp van een werk. 
2. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd lu idende: 
Deze uitzondering geldt niet voor lozingen waarbi j door Ons bij algemene 

maatregel van bestuur aan te wijzen stoffen in oppervlaktewateren worden 
gebracht en voor lozingen vanuit door Ons bij a lgemene maatregel van be-
stuur aan te wijzen soorten van inr icht ingen. 
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3. In het derde lid word t in de eerste volzin in plaats van «op andere daar-
bij aan te geven wijze» gelezen: op andere wijze, en word t in plaats van «met 
behulp van een daarvoor bestemd werk» gelezen: met behulp van een werk. 

In de tweede volzin word t na het voegwoord «dat» ingevoegd: ten aanzien 
van alle of van bepaalde opperv laktewateren. 

In de derde volzin word t in plaats van «op andere aan te geven wijze» ge-
lezen: op andere wijze. Voorts word t in plaats van «met behulp van een 
daarvoor bestemd werk» gelezen: met behulp van een werk. 

4. In het vierde lid word t in plaats van «met behulp van een daartoe be-
stemd werk» gelezen: met behulp van een werk. 

5. Het v i j fde lid word t gelezen: 
5. Aan een vergunning worden voorschr i f ten verbonden tot bescherming 

van de belangen, waarvoor het vereiste van vergunning is gesteld. Bij het 
stellen van die voorschr i f ten wo rden de op grond van artikel 1a van toepas-
sing zijnde grenswaarden in acht genomen. 

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

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

B 

Ingevoegd worden artikel 1a en artikel 1b, lu idende: 

Artikel 1a 

1. Wi j kunnen bij a lgemene maatregel van bestuur ten aanzien van daar-
bij aan te wijzen stoffen grenswaarden vaststellen voor het brengen van die 
stoffen in oppervlaktewateren. Deze grenswaarden kunnen met name be-
trekking hebben op: 

a. de hoogst toelaatbare concentrat ie van die stof fen, en 
b. de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid van die stoffen per in die 

algemene maatregel van bestuur aan te geven eenheid. 
2. Bij de in het eerste lid bedoelde a lgemene maatregel van bestuur word t 

ten aanzien van iedere grenswaarde een termi jn vastgesteld na het verstr i j -
ken waarvan die grenswaarde van toepassing is op het brengen in opper-
vlaktewateren van stoffen, waarvoor op het t i jdst ip van het in werk ing tre-
den van die maatregel een vergunn ing van kracht is. 

3. In afwi jk ing van het eerste en het tweede lid geschiedt de vaststel l ing 
van grenswaarden en termi jnen ter u i tvoer ing van internat ionale overeen-
komsten of van besluiten van volkenrechtel i jke organisaties door Onze Mi -
nister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne bij in het Staatsblad bekend te 
maken besluit. 

4. De voordracht voor een a lgemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in het eerste lid word t Ons gedaan door Onze Ministers van Volksgezond-
heid en Mi l ieuhygiëne en van Verkeer en Waterstaat, de Centrale Raad voor 
de Mi l ieuhygiëne en de Raad van de Waterstaat gehoord. Deze voordracht 
word t Ons niet gedaan dan nadat het on twerp daarvan in de Nederlandse 
Staatscourant is bekend gemaakt en aan een ieder de gelegenheid is gebo-
den binnen een termi jn van een maand bezwaren ter kennis van Onze Minis-
ter van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne te brengen. Van die bekendma-
king word t onverwi j ld aan de Staten-Generaal mededel ing gedaan. 

Artikel 1b 

Het is verboden bij het in opperv laktewateren brengen van de in artikel 1, 
eerste l id, bedoelde stoffen een op grond van artikel 1a van toepassing zijn-
de grenswaarde te overschr i jden. 
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c 
Aan artikel 3 word t een derde lid toegevoegd, lu idende: 
3. Indien een lozing in de zin van artikel 1, tweede l id, ten aanzien waarvan 

een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste l id, is vereist, plaatsvindt na 
zuiver ing in een inr icht ing in beheer bij een provincie of bij een openbaar l i-
chaam ten aanzien waarvan artikel 6, eerste l id, toepassing heeft gevonden, 
wordt de vergunning ver leend, geweigerd, gewijzigd pf ingetrokken door 
die provincie of door dat openbaar l ichaam, na overleg met het met betrek-
king tot het ontvangende water bevoegde gezag. Bij wi jz iging of intrekking 
van de vergunn ing geschiedt de toekenning van schadevergoeding, als be-
doeld in artikel 9, derde l id, door en ten laste van laatstbedoeld gezag. 

D 

Art ikel 4, derde lid word t gelezen: 
3. Art ikel 1, zesde l id, is van overeenkomst ige toepassing ten aanzien van 
een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste en tweede l id. 

E 

In artikel 5, derde l id, word t in de plaats van «Sociale Zaken en Volksge-
zondheid» gelezen: Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne. 

F 

Ingevoegd word t Hoofdstuk lla, lu idende: 

HOOFDSTUK MA 

HET PROGRAMMA EN DE PLANNEN 

Artikel 10 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid en Mi -
lieu hygiëne stellen elke v i j f jaar een indicatief meer jarenprogramma vast. 
Dit p rogramma bevat hoofdl i jnen en beginselen die van algemeen belang 
zijn voor het landelijk te voeren beleid ten aanzien van het kwaliteitsbeheer 
van de oppervlaktewateren en van de bestr i jding van de verontre in ig ing van 
die wateren. Gedeputeerde staten der provincies, de Raad van de Waterstaat 
en de Centrale raad voor de mi l ieuhygiëne worden over het ontwerp-pro-
g ramma gehoord. 

Artikel 11 

1. Ten aanzien van de oppervlaktewateren met betrekking tot welke Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat uit hoofde van artikel 3, eerste l id, het 
bevoegde gezag is, stellen Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van 
Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne een plan, dan wel onder l ing samenhan-
gende plannen, vast. De vaststel l ing van het plan vindt voor de eerste maal 
plaats binnen twee jaren na de inwerk ingtreding van de wet waarbi j deze be-
paling in deze wet is ingevoegd. 

2. Een plan omschri j f t het te voeren beleid ten aanzien van het kwaliteits-
beheer en van de bestr i jd ing van de verontre in ig ing van de oppervlaktewa-
teren waarop het van toepassing is. Bij de vaststell ing van een plan word t re-
kening gehouden met het in artikel 10 bedoelde indicatief meerjarenpro-
g ramma. Een plan geeft voor de oppervlaktewateren waarop het van toe-
passing is de kwal i tei tsdoelstel l ingen aan, op het bereiken waarvan, binnen 
een daarbi j aangegeven termi jn , het in de eerste volzin bedoelde beleid is 
gericht en waarmede bij het verlenen, wi jzigen of intrekken van een vergun-
n ing, als bedoeld in artikel 1, eerste en derde l id, rekening word t gehouden. 
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3. Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne horen gedeputeerde staten van de provincies, waarin de op-
pervlaktewateren waarop het plan betrekking heeft zijn gelegen, omtrent het 
ontwerp van een plan. Gedeputeerde staten horen omtrent het door hen uit 
te brengen advies een vaste commissie van advies en bijstand als bedoeld in 
artikel 5, eerste lid. Tevens wordt het ontwerp-plan gedurende twee maan-
den ter inzage gelegd op het departement van elke van beide ministers, ter 
griffie van de betrokken provincies en ter secretarie van de betrokken open-
bare lichamen ten aanzien waarvan artikel 6, eerste lid, toepassing heeft ge-
vonden. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de Neder-
landse Staatscourant en in een of meer dag- en nieuwsbladen, met vermel-
ding van de bevoegdheid voor een ieder om binnen de genoemde termijn 
bij Onze Minister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk bezwaren in te die-
nen tegen het ontwerp-plan. 

4. Alvorens een plan wordt vastgesteld, worden de Raad van de Water-
staat en de Centrale raad voor de milieuhygiëne omtrent het ontwerp-plan 
en de daartegen ingediende bezwaren gehoord. 

5. Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur nadere regelen omtrent 
de voorbereiding en de inrichting vaneen plan. Artikel 1, zesde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

6. Een plan wordt ten minste eens in de tien jaren herzien. 

Artikel 12 

1. Ten aanzien van andere oppervlaktewateren dan bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, stellen provinciale staten van de provincie waarin die wateren zijn 
gelegen een plan, dan wel onderling samenhangende plannen, vast. Artikel 
11, eerste lid, tweede volzin, tweede lid, vijfde lid en zesde lid, zijn van over-
eenkomstige toepassing. Een besluit tot vaststelling of herziening van een 
plan wordt met dat plan aan Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne toegezonden. 

2. Gedeputeerde staten horen over het door hen vastgestelde ontwerp 
van een plan en de daartegen ingevolge het derde lid ingediende bezwaren 
een vaste commissie van advies en bijstand, als bedoeld in artikel 5, eerste 
lid, en de Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de 
hygiëne van het milieu. 

3. Het ontwerp-plan ligt gedurende twee maanden ter inzage ter griffie 
van de provincie en ter secretarie van de betrokken openbare lichamen ten 
aanzien waarvan artikel 6, eerste lid, toepassing heeft gevonden. 

De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in de Nederlandse 
Staatscourant en in een of meer in de provincie verspreid wordende dag- of 
nieuwsbladen, met vermelding van de bevoegdheid voor een ieder om bin-
nen de genoemde termijn bij gedeputeerde staten schriftelijk bezwaren in te 
dienen tegen het ontwerp-plan. 

4. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan in overeenstemming met 
Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan provinciale staten 
een aanwijzing geven omtrent de inhoud van het plan, nadat hij gedeputeer-
de staten in de gelegenheid heeft gesteld van hun gevoelen omtrent het 
voornemen tot het geven van die aanwijzing te doen blijken en hij vervol-
gens de Raad van de Waterstaat heeft gehoord. Tegen het besluit tot het ge-
ven van een aanwijzing staat voor gedeputeerde staten binnen dertig dagen 
na de verzending beroep open op Ons. Betreft de aanwijzing een vastgesteld 
plan, dan kan bij de aanwijzing een termijn worden gesteld binnen welke de 
herziening moet hebben plaatsgevonden. 

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 hoofdlijnen van het te voeren beleid. De voorbereiding van 
het door gedeputeerde staten vast te stellen ontwerp-plan geschiedt in dat 
geval in gemeenschappelijk overleg tussen gedeputeerde staten en die 
besturen, volgens door provinciale staten in hun in artikel 5, eerste lid, be-
doelde verordeningen te stellen regelen. 
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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. 

Artikel 13 

Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur ter bescherming van bij 
de kwaliteit van het water betrokken belangen bepalen welke kwaliteitsdoel-
stellingen en welke daaraan te verbinden termijnen in ieder geval moeten 
worden nagestreefd en bij de vaststelling van de in de artikelen 11 en 12 
bedoelde plannen in acht moeten worden genomen. Artikel 1a, derde en 
vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

G 

Ingevoegd wordt Hoofdstuk llb, luidende: 

HOOFDSTUK IIB 

Inventarisatie en metingen 

Artikel 14 

1. Voor de oppervlaktewateren, met betrekking tot welke hij uit hoofde 
van artikel 3, eerste lid, het bevoegde gezag is, stelt Onze Minister van Ver-
keer en Waterstaat, en voor andere dan de in artikel 3, eerste lid, bedoelde 
oppervlaktewateren stellen gedeputeerde staten van de provincie waarin die 
wateren zijn gelegen een inventarisatie op - 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 - van lozingen van door Ons bij algemene maatregel van bestuur 
aan te wijzen stoffen, een en ander volgens bij die maatregelen te stellen re-
gelen. Deze inventarisatie wordt ten minste eens in de drie jaren herzien. Ge-
deputeerde staten stellen Onze Minister van Verkeer en Waterstaat de uit-
komst van de door hen opgestelde inventarisatie, onderscheidenlijk van de 
inventarisatie die zij hebben doen opstellen, ter beschikking. 

2. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in het eerste lid wordt Ons gedaan door Onze Ministers van Verkeer en Wa-
terstaat en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Raad van de Water-
staat en de Centrale raad voor de milieuhygiëne gehoord. 

Artikel 15 

Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur regelen omtrent het ver-
richten van metingen van de waterkwaliteit in oppervlaktewateren. Artikel 
14, tweede lid, is van overenkomstige toepassing. 

H 

De artikelen 11-13 worden vernummerd tot de artikelen 16-16b. 

I 

Aan artikel 18 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt: 
3. Artikel 1, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 

een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid. 
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J 

Aan artikel 19 word t na het achtste lid een negende lid toegevoegd dat 
lu idt : 

9. Ten aanzien van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
het zesde, het zevende en het achtste l id is artikel 1, zesde l id, van overeen-
komst ige toepassing. 

K 

In artikel 22 word t in de leden 4 en 5 in de plaats van «Sociale Zaken en 
Volksgezondheid» gelezen: Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne. 

L 

Art ikel 23, tweede l id, wo rd t gelezen: 
2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat stelt in overeenstemming met 

Onze Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne normen vast voor de 
ui tker ingen die door het Rijk worden gedaan, de Raad van de Waterstaat ge-
hoord. 

M 

Aan artikel 31 word t een vierde lid toegevoegd lu idende: 
4. Door Ons worden bij a lgemene maatregel van bestuur stoffen of soor-

ten van inr icht ingen aangewezen voor de lozing waarvan onderscheidenl i jk 
voor de lozingen van waarui t het derde lid niet meer geldt na het verstri jken 
van één jaar na af loop van de maand waar in die algemene maatregel van 
bestuur in het Staatsblad is geplaatst, tenzij binnen die termi jn een vergun-
ning, als bedoeld in artikel 1, eerste l id, is aangevraagd, in welk geval het 
derde lid nog geldt gedurende één jaar nadat de op die aanvraag genomen 
beschikking onherroepel i jk is geworden. Art ikel 1, zesde l id, is van overeen-
komst ige toepassing ten aanzien van de in de vor ige volzin bedoelde alge-
mene maatregel van bestuur. Art ikel 9, derde l id, is van overeenkomst ige 
toepassing in geval van gehele of gedeeltel i jke weiger ing van de vergun-
ning. 

N 

Na ve rnummer ing van artikel 31a tot artikel 31b, word t ingevoegd een 
nieuw artikel 31a, lu idende: 

Artikel 31a 

Voor lozingen, waarop de in artikel 1, tweede l id, bedoelde algemene maat-
regel van bestuur betrekking heef ten die op het t i jdst ip van het in werk ing 
treden van die algemene maatregel van bestuur plaatsvinden, dient binnen 
één jaar na dat t i jdst ip een vergunning te worden aangevraagd. 

Deze lozingen kunnen voor de duur van de hiervoor bedoelde termi jn op 
dezelfde wi jze en in dezelfde mate worden voortgezet, en, indien binnen die 
termi jn een aanvraag voor een vergunn ing is ingediend, gedurende een jaar 
nadat de op die aanvraag genomen beschikking onherroepel i jk is geworden. 
Art ikel 9, derde l id, is van overeenkomst ige toepassing in geval van gehele of 
gedeeltel i jke weiger ing van de vergunn ing . 

O 

Art ikel 33 vervalt. 
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p 

Ingevoegd wordt artikel 38a, luidende: 

Artikel 38a 

De vaststelling van regelen bij algemene maatregel van bestuur, bedoeld 
in de artikelen 1, tweede en derde lid, 1a, eerste lid, 11, vijfde lid, 13,14, 
eerste lid, 15 en 31, vierde lid, alsmede van de in de artikelen 11 en 12 be-
doelde plannen, geschiedt mede ter uitvoering van door de Raad van Minis-
ters der Europese Gemeenschappen vastgestelde richtlijnen en de ter uit-
voering daarvan door die Raad genomen besluiten. 

ARTIKEL II 

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt de 
zinsnede welke betrekking heeft op de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren als volgt gelezen: De Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de arti-
kelen 1, 1b, 4, eerste lid, 5, eerste lid, en 27; 

ARTIKEL III 

De artikelen van deze wet treden in werking op een door Ons te bepalen 
tijdstip, dat voor de onderscheidene artikelen of onderdelen daarvan ver-
schillend kan worden vastgesteld. 

ARTIKEL IV 

De tekst van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt door 
Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
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