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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR VERKEER EN 
WATERSTAAT EN VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE 1) 
Vastgesteld 6 februar i 1981 

De leden van de fractie van het C.D.A. constateerden, dat de Wet Veront-
reiniging oppervlaktewateren thans t ien jaar van kracht is en dat reeds gerui -
me t i jd word t overwogen o m de wet aan te passen aan de eisen van de prak-
ti jk. De onderhavige voorgestelde wi jz ig ing is urgent geworden in verband 
met de ui tvoer ing van de overeenkomsten tot bescherming van de Rijn op 3 
december 1976 te Bonn tot stand gekomen en van een drietal EEG-richtli j-
nen daterend uit 1975 en 1976. 

Zij memoreerden, dat thans bijna twee jaar geleden het ontwerp tot wi jz i -
g ing van de wet werd ingediend (8 maart 1978). De Tweede Kamer heeft zo-
wel in t i jd als aan over leg ru imschoots aandacht aan de herziening besteed. 
Toch rees bij hen de vraag of de wi jz ig ing van de Wet verontre in ig ing opper-
v laktewateren, zoals deze in het onderhavige ontwerp voor l igt , vol ledig aan 
de huidige behoefte voldoet . 

Zij vroegen of op korte termi jn een verdere herziening te verwachten is en 
zo ja, op welke punten alsmede in hoeverre word t verwacht dat internat iona-
le overeenkomsten dan wel EEG-richtli jnen tot verdere wi jziging(en) zullen 
nopen. 

Zij merkten vervolgens op dat de in het on twerp ui tgewerkte brede opzet 
tot verdere bestr i jding van de verontre in ig ing van oppervlaktewateren ho-
gere kosten tot gevolg zal hebben. Zij vroegen of daarin een inzicht kan wor-
den gegeven. 

De aan het woo rd zijnde leden betuigden ins temming met de wijze waar-
op de waterschappen/zuiver ingschappen wo rden betrokken bij de voorbe-
reiding van de vast te stellen provinciale plannen (artikel 12, lid 5). Daarme-
de word t huns inziens de verantwoordel i jkheid van de waterschapsbesturen 
to t ui tdrukking gebracht. Zij vroegen in dit verband of het gevaar bestaat, dat 
de eigen verantwoordel i jkheid van waterschappen inzake het waterkwal i -
teitsbeheer toch in het gedrang kan komen naarmate internationale over-
eenkomsten en EEG-richtl i jnen een grotere rol gaan spelen. 

Kennis genomen hebbende van de krantenverslagen inzake de conferen-
t i e - o p maandag 26 januari 1981 te Wassenaar gehouden - van de ministers 
van de vijf Ri jnoeverstaten over het afvalzout van de Franse kal imi jnen, 
groeide bij de aan het w o o r d zijnde leden de vrees, dat binnen afzienbare t i jd 
we in ig aan de kwal i te i tvan het Rijnwater zal verbeteren. Zij vroegen of ter 
zake nadere in format ie kan worden gegeven. 
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De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat in artikel 1 a lid 1 ge-
sproken wordt over grenswaarden voor het brengen van stoffen in opper-
vlaktewateren. Uit de toelichting blijkt dat hier «emissienormen» worden be-
doeld. Deze leden vroegen de Minister of niet eveneens «immissienormen» 
dienen te worden gesteld. Het was deze leden voorts niet duidelijk gewor-
den of de in artikel 1a, onder b, genoemde aan te geven eenheid eveneens 
een eenheid van tijd kan zijn. 

De aan het woord zijnde leden merkten vervolgens op dat uit hetgeen de 
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in de Tweede Kamer op-
merkte met betrekking tot de openbaarheid van emissie (zie Hande-
lingen blz. 1876 linkerkolom) een zekere restrictie kan worden opgemaakt. 
De Minister spreekt immers over de mogelijkheid bepaalde bedrijfsgege-
vens geheimte houden opgrond van de Wet openbaarheid van bestuur, de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de toekomstige Wet milieuge-
vaarlijke stoffen. Deze restrictie is naar hun mening in strijd met de op 27 ju-
ni 1978 in de Eerste Kamer met algemene stemmen aanvaarde motie van 
het lid der Kamer de heer Versloot c.s. (Eerste Kamer, zitting 1977-1978, 
14 663, nr. 62c) in welke motie als oordeel werd uitgesproken, dat het bren-
gen van stoffen in het openbaar milieu, zij het in de bodem, het water of de 
lucht, wezenlijk een openbaar maken van die stoffen inhoudt naar aard en 
omvang. Zij vroegen dan ook een nadere verduidelijking ter zake. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen allereerst of de Minister een 
overzicht kan geven van de provincies welke wel en van die welke niet be-
schikken over een provinciale aansluitverordening c.q. schapsverordenin-
gen, waarin regels zijn gegeven over de aansluiting van gemeentelijke riole-
ringsnetten aan een zuiveringsinstallatie? 

Zij merkten op dat het vergunningensysteem van de Wet er niet doorzich-
tiger op wordt en vroegen of de Minister kan aangeven wanneer hij een al-
gehele wijziging van de Wet bij het parlement zal indienen. 

Dezelfde leden herinnerden eraan dat in het onderhavige ontwerp ver-
schillende algemene maatregelen van bestuur worden aangekondigd. In dit 
verband vroegen zij de Minister per algemene maatregel van bestuur een 
globale opzet van de inhoud daarvan aan te geven, alsmede de geplande da-
tum van van kracht worden daarvan. 

Vervolgens stelden deze leden de volgende vragen: 

- Kan worden aangegeven wat de betekenis en inhoud van het plan van 
een openbaar lichaam waaraan het waterkwaliteitsbeheer is gedelegeerd, 
zijn, zulks in relatie tot het gegeven dat het provinciale plan betrekking heeft 
op de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het op-
pervlaktewater en het openbaar lichaam zelfstandige verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden heeft ten aanzien van het beheer van de waterkwali-
teit in zijn beheersgebied? 

- Betekenen de verschillende verantwoordelijkheden van provincie en 
openbaar lichaam niet dat de hoofdlijnen betrekking hebben op algemene 
aspecten van het in de provincie te voeren beleid ten aanzien van de water-
kwaliteit? 

- Waarin ligt de garantie voor de openbare lichamen, dat het provinciale 
plan zich niet gedetailleerd met het door het openbaar lichaam te voeren wa-
terkwaliteitsbeheer inlaat? 

- Is de visie over het waterkwaliteitsplan, zoals die spreekt uit hoofdstuk 
10 van het Indicatief meerjarenprogramma water 1980-1984 dat per brief 
van 3 december 1980 aan de Kamer is aangeboden, wel in overeenstem-
ming met de verschillende verantwoordelijkheden van provincie en open-
baar lichaam? Met name de paragraaf «Opzet van een waterkwaliteitsplan» 
lijkt naar de mening van de aan het woord zijnde leden onvoldoende afge-
stemd op het uitgangspunt dat de provincie zich beperkt tot de hoofdlijnen 
van het beleid ten aanzien van de waterkwaliteit in de provincie. 
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- Zijn de Ministers bereid om bij de aanwijzing aan provinciale besturen 
omtrent de inhoud van het waterkwaliteitsplan nader uitdrukking te geven 
aan het in de wet bepaalde, dat het provinciale plan zich tot deze hoofdlijnen 
beperkt? 

De leden van de commissies betrokken bij deze voorbereiding van het on-
derhavige wetsontwerp, waren ten slotte van mening dat het gewenst zou 
zijn indien dit wetsontwerp binnen zeer korte tijd tot wet zou worden verhe-
ven. 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, 
Van Krimpen 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne, 
Versloot 

De griffier van de commissies, 
Dijkstra-Liesveld 
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