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De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat het onderhavige wets-
ontwerp urgent is vanwege de uitvoering van de op 3 november 1976 te 
Bonn tot stand gekomen Rijnovereenkomsten en de uitvoering van een drie-
tal EEG-richtlijnen die zijn vastgesteld in respectievelijk 1975 en 1976. Aan-
gezien evenwel-zo stelden deze leden - de Wet verontreiniging oppervlak-
tewateren thans 10 jaar van kracht is en al geruime tijd wordt overwogen die 
wet aan te passen aan de eisen van de praktijk, vroegen zij of op korte ter-
mijn een voorstel tot verdere herziening is te verwachten en zo ja, op welke 
punten. Ook de leden van de V.V.D.-fractie informeerden hiernaar. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden tevens nog de vraag in hoeverre is 
te verwachten dat internationale overeenkomsten dan wel EEG-richtlijnen 
tot verdere wijzigingen zullen nopen. 

Het in begin 1978 ingediende wetsontwerp is in de inleiding van de me-
morie van toelichting (blz. 1) - met verwijzing naar de in de considerans ge-
noemde overeenkomsten en richtlijnen - gepresenteerd als een wijziging 
van urgente aard, hangende de voorbereiding van een meer algemene her-
ziening van de wet. Los immers van de op internationaal niveau bereikte 
overeenstemming over gemeenschappelijke doelstellingen, was een verde-
re uitbouw van het wettelijk stelsel al nodig gebleken uit de- toen-zevenja-
rige praktijk van de beleidsvoering op grond van de wet. Echter dient er op te 
worden gewezen dat de wijze, waarop in het onderhavige wijzigingsontwerp 
inhoud is gegeven aan de naleving van internationale verplichtingen, reeds 
in een aantal van die behoeften voorziet en daardoor aansluit bij de ontwik-
kelingen die in de praktijk van het nationale waterkwaliteitsbeheer hebben 
plaatsgevonden. Van deze ontwikkelingen geeft ook het Indicatief Meerja-
renprogramma 1980-1984, dat op 3 december 1980 aan de Eerste Kamer is 
aangeboden, blijk. Te noemen zijn in dit verband het stelsel van waterkwali-
teits- en beheersplannen, de aanwijzingsbevoegdheid van het Rijk met be-
trekking tot de inhoud van het provinciaal beleid, het vraagstuk van de indi-
recte lozingen en dat van de lozingen die op grond van de overgangsbepa-
ling van de wet nog kunnen worden voortgezet ook zonder dat daarvoor een 
schriftelijke vergunning is verleend; voorts de milieuhygiënische normstel-
ling als instrument van milieubeleid, bij de regeling waarvan tevens (evenals 
bij een aantal andere bevoegdheden) de verbreding van de verantwoorde-
lijkheid van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne gestalte 
heeft gekregen. 
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Deze wettelijke planvaststelling en milieuhygiënische normstelling geven 
beide uitdrukking aan de breder geworden benadering van het waterkwali-
teitsbeheer doordat deze immers niet enkel de beperking van de immissies 
en de zuivering van afvalwater maar ook de bescherming van de kwaliteit 
van de oppervlaktewateren als zodanig - naar gelang van hun specifieke 
functies - is gaan omvatten. 

Een tweetal andere punten, waarop in dit wetsontwerp gevolg is gegeven 
aan een in de praktijk gevoelde behoefte tot wetswijziging, is opgenomen in 
het wijzigingsvoorstel met betrekking tot artikel 1 van de wet, t.w.: het ver-
vallen van de aan de gelding van de verbodsbepaling van artikel 1 verbon-
den beperking dat het moet gaan om lozingen met behulp van een «daartoe 
bestemd» werk; alsmede het vervallen van de aan artikel 1, derde lid, ver-
bonden eis dat de andere wijzen van lozing (dan die met behulp van een 
werk), die bij algemene maatregel van bestuur onder een verbodsbepaling 
kunnen worden gebracht, uitputtend in dat uitvoeringsbesluit moeten wor-
den omschreven. 

Ten tijde van de voorbereiding van het overhavige wetsontwerp stonden 
de regeling van de vergunningverlening en van de verontreinigingsheffing 
voor ogen als onderwerpen die bij een verdere herziening aan de orde zouden 
moeten komen. Wat de vergunningverlening betreft werd gedacht aan de 
regeling van de inspraak en de openbaarheid van procedure alsmede aan 
het vereist stellen van een vergunning in de fase van oprichting van de in-
stallaties waarmede de te lozen afvalstoffen worden geproduceerd. In het 
eerste punt is inmiddels voorzien door de van toepassingverklaring van de 
betreffende hoofdstukken van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne, 
bij incidentele wetswijziging (Stb. 1980, 443). Aanleiding tot het opnieuw in 
beschouwing nemen van de regeling van de verontreinigingsheffing, in 
hoofdstuk IV van de wet, was met name het feit dat de thans in de wet opge-
nomen regeling van de heffingsmaatstaf alleen geldt voor heffingen die 
worden opgelegd door het Rijk. Inmiddels is over de verontreinigingsheffing 
een nota in voorbereiding die ook aan de Eerste Kamer zal worden aangebo-
den. Daarin zal worden aangegeven met het oog op welke beleidsvoorne-
mens wetswijziging noodzakelijk zal zijn. Overigens is de regeling van de 
heffingsmaatstaf al een tweetal malen bij incidentele wetswijziging (Stb. 
1977, 413, Stb. 1979, 701) aangepast aan de behoefte van de praktijk (correc-
ties wegens onregelmatig lozen, methode van berekening van het aantal in-
wonerequivalenten). 

Ook uit een oogpunt van de naleving van internationale verplichtingen 
voldoet het wetsontwerp aan een behoefte zoals die vooral na de totstand-
koming van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren naar voren is getre-
den. Door de ruimere opzet die deze wet door de onderhavige wijziging zal 
verkrijgen, biedt het de mogelijkheid tot het verzekeren van een wijze van 
wetstoepassing welke strookt met internationaal overeengekomen doelstel-
lingen; en wel niet alleen de doelstellingen welke zijn opgenomen in de 
overeenkomsten en de EEG-richtlijnen die in de considerans zijn genoemd, 
doch ook doelstellingen die voorkomen in EEG-richtlijnen die na de indie-
ning van dit wetsontwerp inmiddels zijn tot stand gekomen of die nog tot 
stand zullen komen. In dit verband kan nog worden meegedeeld, mede in 
antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de C.D.A.-fractie, dat 
inzake het onderwerp van deze wet thans geen Rijnovereenkomsten of 
EEG-richtlijnen in voorbereiding zijn waarvan de naleving niet met het door 
deze wetswijziging beoogde uitgebreide instrumentarium zou kunnen wor-
den verzekerd en waarvoor andermaal voorstellen tot wetswijziging zouden 
moeten worden gedaan. 

De vraag van deze leden of niet het gevaar bestaat dat de eigen verant-
woordelijkheid van de waterschappen in het gedrang komt naarmate inter-
nationale overeenkomsten en EEG-richtlijnen een grotere rol gaan spelen, 
beantwoorden wij ontkennend. De verwachting is inderdaad gerechtvaar-
digd dat de milieu-hygiënische normstelling en de formulering van kwali-
teitsdoelstellingen voor oppervlaktewateren met bepaalde algemene of bij-
zondere functies geleidelijk zal worden uitgebouwd in het kader van het mi-
lieubeleid der EEG. 
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In het Verdrag tot oprichting der EEG, dat daarvoor de basis vormt, ligt op-
gesloten dat de lidstaten een beperking van hun eigen bevoegdheid door 
de uitoefening van supranationale bevoegdheden - in casu de vaststelling 
van richtlijnen door de Raad van Ministers - hebben aanvaard. De water-
schappen daarentegen ontlenen hun taak aan de oprichting en reglemente-
ring door de provincie. Hun eigen verantwoordelijkheid betreft de wijze 
waarop zij vorm en inhoud geven aan de vervulling van die taak. Van een 
eventueel in gedrang komen van die eigen verantwoordelijkheid als gevolg 
van EEG-richtlijnen (of internationale overeenkomsten) zou pas sprake kun-
nen zijn indien daarmede in betekenende mate zou worden aangegeven hoe 
de waterschappen hun taak hebben te verichten. Dit is bij richtlijnen niet het 
geval, aangezien deze evenals de nationale wetgeving ter zake van norm-
stelling en kwaliteitsdoelstellingen, slechts kunnen doorwerken in de vorm 
van algemene voorschriften. De wijze waarop een en ander door de water-
schappen moet worden gerealiseerd is daarbij niet aan de orde. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen vervolgens of de bredere opzet van 
de wet ook zal leiden tot hogere kosten en of daarin inzicht kan worden ge-
geven. 

Er zij allereerst op gewezen, dat de nader te regelen onderwerpen waar-
voor in het wijzigingsontwerp in een wettelijke grondslag wordt voorzien -
zoals: milieuhygiënische normstelling, het systeem van de planvaststelling, 
het verrichten van metingen en inventarisaties van lozingen alsmede de om-
zetting van ongeschreven in schriftelijke vergunningen, geen nieuwe taken 
betreffen. In feit behoren deze reeds tot de bestanddelen van het waterkwali-
teitsbeheer. In de periode die na de inwerkingtreding van de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren is verstreken is aan deze onderwerpen zowel op 
rijks-, provinciaal als waterschapsniveau geleidelijk aan meer aandacht be-
steed; vooral in het kader van de sanerings- of bestrijdingsplannen, waarin 
op de bestanddelen van het kwaliteitsbeheer - zoals streefwaarden, vergun-
ningbeleid, planning en financiering van werken - wordt ingegaan, zij het 
niet altijd in gelijke mate. 

In dat opzicht brengt het wetsontwerp dus geen nieuwe taken met zich en 
kan dus ook niet gezegd worden dat de bredere opzet een geheel nieuwe uit-
gavenpost zal doen ontstaan. Wel is te voorzien dat de verwezenlijking van 
hetgeen in de wetswijziging is opgenomen - of daaruit althans voortvloeit -
op sommige punten van kwaliteitsbeheer, waarbij met name moet worden 
gedacht aan de voorbereiding van waterkwaliteitsplannen, een grotere in-
spanning dan voorheen zal vergen. Zo zal de voorbereiding van deze plan-
nen vermoedelijk voor de meeste provincies die niet zelf het kwaliteitsbe-
heer voeren extra uitgaven vergen aan mankracht. Daartegenover staat dat 
de waterkwaliteitsplannen, wanneer zij eenmaal tot stand zijn gebracht, ook 
zekere besparingen kunnen opleveren doordat die plannen door het inzicht 
en het overzicht dat zij ten aanzien van de onderscheidene aspecten van het 
te voeren beleid verschaffen de doelmatigheid van het bestuur ten goede 
komen. 

Uitbreiding van werkzaamheden kan ook zijn gelegen in de vergunning-
verlening voor indirecte lozingen, waarbij evenwel moet worden aangete-
kend dat de waterkwaliteitsbeheerders daarmede ook uit hoofde van hun 
huidige taak reeds bemoeienis hebben, met name voor zover zij - zoals de 
waterschappen - tevens beheerder zijn van de ontvangende zuiveringinstal-
latie. 

Ten slotte zal het vereiste dat de meetprogramma's moeten zijn afge-
stemd op parameters, waarnaar ingevolge de EEG-richtlijnen metingen 
moeten worden verricht, voor kwaliteitsbeheerders wier meetprogramma 
nog niet aan dat vereiste voldoet tot iets hogere kosten kunnen leiden. De 
krantenverslagen van de op 26 januari 1981 te Wassenaar gehouden confe-
rentie van de Ministers der vijf Rijnoeverstaten - over de verontreiniging van 
de Rijn - hadden bij deze leden de vrees doen groeien dat binnen afzienbare 
tijd weinig aan de kwaliteit van de Rijn zal verbeteren. Zij vroegen daarom 
om nadere informatie met betrekking tot dat punt. 
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Het doel van de gehouden Ministersconferentie was primair het doorbre-
ken van de impasse in de onderhandelingen over de zoutproblematiek. De 
conferentie heeft aan dit doel beantwoord. Dit moge blijken uit het feit, dat 
de conferentie de algemene doelstellingen van het Rijnzoutverdrag nog 
eens bevestigde, namelijk dat vermeden zal worden dat de huidige zoutbe-
lasting van de Rijn wordt verhoogd en dat op zo kort mogelijke termijn een 
vermindering van deze belasting met 60 kg chloride-ionen per seconde moet 
worden bereikt. Niet alleen heeft de conferentie bewerkstelligd, dat er over-
eenstemming over bestaat dat er in ieder geval voor dient te worden ge-
zorgd dat de kwaliteit van het Rijnwater wat het zoutgehalte betreft niet ver-
der achteruit gaat, doch ook is richting gegeven aan het voortgezet overleg 
over een (beperkt) aantal mogelijke oplossingen voor de vermindering van 
de zoutlozingen, t.w. injectie in de bodem, afvoer per schip naar zee, afvoer 
per pijpleiding naar een sodafabriek in Lotharingen. Ingevolge de tijdens de 
conferentie gemaakte afspraak, zullen te dien aanzien in juli a.s. op ministe-
rieel niveau nader beslissingen worden genomen. Op welke termijn concre-
te resultaten mogen worden verwacht valt nu nog niet te zeggen. Overigens 
moge worden verwezen naar de brief dd. 16 februari 1981 van de Ministers 
van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van 
de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (12 872, nr. 14) waarbij de in-
houd van het slotcommuniqué van de conferentie ter kennis wordt gebracht 
van de Voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal. Voor informatie 
omtrent de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater moge worden 
gewezen op het rapport van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater 
«De kwaliteit van de Rijn in Nederland in de periode 1971-1979». Uit dat rap-
port, dat aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne van de Eerste Kamer op 29 oktober 1980 is toegezonden, 
blijkt dat de concentratie in het Rijnwater van een aantal schadelijke stoffen 
(onder meer: kwik, zink, extraheerbaar organisch chloor, ammoniumstik-
stof) duidelijk afneemt en dat het zuurstofgehalte in de Rijn stijgt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen in verband met artikel 1a van het 
wetsontwerp - welk artikel de vaststelling van grenswaarden voor het bren-
gen van stoffen in oppervlaktewateren (emissienormen) regelt - of niet 
eveneens immissienormen moeten worden gesteld. 

De term «immissienorm» wordt in de Nota milieuhygiënische normen 
1976 (14 318) gedefinieerd als de norm die bepaalt welke «inworp» - in de 
zin van intrede van «verontreinigende stoffen, organismen en fysische ver-
schijnselen in een begrensd milieu» niet mag worden overschreden. Aan-
vankelijk werd deze term, zoals die nota op blz. 34 vermeldt, in verband met 
het aquatisch milieu mede gebruikt in de betekenis van kwaliteitsnorm van 
het oppervlaktewater (nu niet meer; zie meergenoemd indicatief meerjaren-
programma). Aannemende evenwel dat deze leden bij hun vraag op laatst-
bedoelde betekenis van «immissienorm» het oog hebben gehad, wijzen wij 
hen op het in het wetsontwerp opgenomen nieuwe artikel 13 van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, dat voorziet in het vaststellen van kwa-
liteitsdoelstellingen die bij de vaststelling van waterkwaliteitsplannen moe-
ten worden in acht genomen. Daarin worden de «kwaliteitsnormen» opge-
nomen. 

De vraag van deze leden of «eenheid», bedoeld in het gestelde onder b in 
artikel 1a, ook een eenheid van tijd kan zijn, kan als volgt worden beant-
woord. Ingevolge deze bepaling is een van beide mogelijkheden tot het uit-
drukken van grenswaarden - voor de emissies van bepaalde stoffen - de 
vaststelling van de ten hoogste toelaatbare gewichtshoeveelheid van die 
stoffen «per (in die algemene maatregel van bestuur) aan te geven een-
heid». Artikel 6 van meergenoemde EEG-richtlijn van 4 mei 1976 spreekt in 
dit verband over «de eenheid van het element dat kenmerkend is voor de 
verontreinigende werkzaamheid» en noemt als voorbeeld (eenheid)grond-
stof en eenheid produkt. In het wetsontwerp is gekozen voor een formule-
ring die niet is beperkt tot een bepaalde definitie doch die in het algemeen 
ruimte biedt aan de behoefte van de praktijk (de memorie van antwoord aan 
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de Tweede Kamer, blz. 39, geeft nog als voorbeeld: eenheid van energie). In 
principe is het dus ook mogelijk de emissie-grenswaarde uit te drukken in 
ten hoogste toelaatbare gewichtshoeveelheid per «eenheid van tijd», even-
tueel in combinatie met een andere eenheidsaanduiding. 

Ten slotte wezen de leden van de P.v.d.A. fractie op hetgeen door de Mi-
nister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne bij de behandeling van het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer is opgemerkt over de mogelijkheid om 
bepaalde bedrijfsgegevens geheim te houden op grond van de Wet open-
baarheid van bestuur, de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de 
toekomstige Wet milieugevaarlijke stoffen. Naar het oordeel van deze leden 
is een dergelijke restrictie in strijd met de aangenomen motie van het lid der 
Eerste Kamer, de heer Versloot c.s. (14 663, nr. 62c). 

Bij de openbare behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer 
heeft de tweede ondergetekende, naar aanleiding van een vraag over de 
mogelijkheden om te komen tot meer openbaarheid van emissiegegevens, 
er op gewezen dat de bedoelde gegevens de basis vormen voor de emissie-
inventarisatie (Hand. II 1980-1981, blz. 1876, linkerkolom). Zoals bij memorie 
van antwoord aan de Tweede Kamer reeds was medegedeeld, zullen de 
vorm en wijze van openbaarmaking van emissiegegevens deel uitmaken 
van een wettelijke regeling betreffende de emissieregistratie. Bij dezelfde 
openbare behandeling heeft de tweede ondergetekende te kennen gegeven 
dat het nut van een publikatie zonder meer van alle gegevens kan worden 
betwijfeld, terwijl op grond van de Wet openbaarheid van bestuur in begin-
sel - dat wil zeggen behoudens indien het gaat om bedrijfsgeheimen - de 
verplichting bestaat tot het desgevraagd verschaffen van deze basisgege-
vens; de z.g. passieve openbaarmaking. Zijdelings is daarbij ook nog gewe-
zen op een soortgelijke restrictie in de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne (ten aanzien van publicatie van bij de vergunningaanvraag overgeleg-
de gegevens). Ingevolge artikel 58 van die wet dient op een verzoek van de 
aanvrager tot geheimhouding van gegevens door het bevoegd gezag te 
worden beslist. Deze verwijzing lijkt ons niet in strijd met de bij de behande-
ling van de goedkeuring der Rijnverdragen (14 663) aangenomen motie 
van de heer Versloot c.s., noch voor wat betreft de bewoordingen van die 
motie noch ook anderszins met de strekking daarvan, zoals wij destijds heb-
ben gemeend deze te moeten verstaan. In de motie wordt nl. gesproken over 
het behandelen en doen behandelen van emissiegegevens «als in beginsel 
openbare gegevens». Anders dan deze leden, leiden wij uit de aanvaarding 
van die motie niet het oordeel van de Eerste Kamer af dat het enkele feit van 
de emissie reeds «wezenlijk» een openbaarmaking inhoudt. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen om een overzicht van de provincies 
waarin wel en van die waarin niet wordt beschikt over een bij provinciale 
verordening of waterschapsreglement voorziene regelstelling ten aanzien 
van de aansluiting van een gemeentelijk rioleringsnet op een zuiveringsin-
stallatie. Aangezien deze leden de indruk hadden dat het vergunningsys-
teem er niet doorzichtiger op wordt, vroegen zij of kan worden aangegeven 
wanneer een algehele herziening van de wet zal worden ingediend. 

Het onderhavige wetsontwerp - dat inderdaad niet de herziening van het 
vergunningsysteem in volle omvang tot voorwerp heeft - brengt niettemin 
op één punt, dat nauw verband houdt met de door een aansluitverordening 
bestreken materie, een wijziging aan op dat systeem die tevens tot doel 
heeft dat systeem doorzichtiger te maken. Wij doelen hiermee op de rege-
ling van het vraagstuk van de indirecte lozingen (wijziging van artikel 1, 
tweede lid, en artikel 3 van de wet): 

Destijds zijn bij de totstandkoming van de wet de indirecte lozingen met 
opzet buiten het vergunningstelsel van de wet gehouden, zij het onder het in 
artikel 1, tweede lid, gemaakte voorbehoud dat de voorschriften van de be-
heerders van het aangesloten (riolerings)werk worden nageleefd. Dat had 
het praktische voordeel dat de met de vergunningverlening belaste beheer-
der van het oppervlaktewater alleen rechtstreeks bemoeienis zou hebben 
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met de lozing vanuit het werk (dat wil zeggen de buisleiding) waarmede op 
het oppervlaktewater wordt geloosd. Aan deze beperking, die ook aansloot 
bij de toen bestaande situatie en die tot gevolg had dat naast provincies en 
waterschappen - als waterkwaliteitsbeheerders - ook gemeenten als be-
heerder van rioleringswerken bemoeienis bleven behouden met het lozin-
genbeleid, bleek evenwel, nadat het vergunningensysteem een tijd had ge-
werkt, ook een bezwaar te kleven. Dit betreft het beleid dat gericht is op 
beëindiging van lozingen van de voor het milieu gevaarlijke stoffen. Nadat 
nl. in de aanvangsperiode waarin de wet tot uitvoering kwam de technische 
en financiële inspanningen vooral waren gericht op beperking van verontrei-
niging door zuurstofbindende stoffen, is het beleid van de met de uitvoering 
van de wet belaste organen (Rijk, provincies en waterschappen) zich ook 
gaan richten op bestrijding - zoveel mogelijk aan de bron - van verontreini-
ging door eerder bedoelde stoffen. Daarbij kwam de behoefte naar voren ten 
aanzien van die stoffen ook een greep te hebben op de individuele lozingen 
die op een riolering of afvalwaterleiding zijn aangesloten. Althans zou, ten 
einde een inzicht te krijgen in het patroon van deze lozingen en een overzicht 
van de bronnen en van de mogelijkheden van bestrijding, tenminste moeten 
zijn verzekerd dat ook die individuele lozingen aan een vergunningplicht zijn 
onderworpen en dat uit een oogpunt van bescherming van het oppervlakte-
water adequate voorschriften worden gesteld. 

Een dergelijke verbetering kan worden gevonden door regelstelling met 
betrekking tot de lozingen die worden gebracht op zuiveringsinstallaties. De-
ze regelstelling kan aan de beheerder van een installatie - meestal een wa-
terschap of een provincie - de mogelijkheid bieden tot het stellen van voor-
schriften, met inbegrip eventueel van voorschriften die de beheerder van het 
rioleringswerk moet «doorgeven» aan de op dat werk aangesloten lozers. 
Dergelijke regels kunnen worden vastgesteld bij verordening - hetzij afzon-
derlijk hetzij geïncorporeerd in een waterkwaliteitsverordening. 

In het overleg in de «Coördinatiecommissie uitvoering Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren» (CUWVO) is een model vastgesteld voor een der-
gelijke aansluitverordening. Dit bevat een modelbepaling die uitdrukkelijk er 
in voorziet, dat de aan de aansluitvergunning te verbinden voorschriften ook 
voorschriften kunnen bevatten die de vergunninghouder (de aangeslotene) 
moet doorgeven aan degenen die via zijn riolering (het aangesloten werk) 
lozen. Overigens wordt in de aansluitverordeningen, voor zover die tot nu 
toe zijn tot stand gekomen (een overzicht volgt hieronder) het model op dit 
punt niet steeds gevolgd. Dit betreft de provincies Utrecht en Drenthe. Blij-
kens de daarover vanwege de provincies (IPO-milieu) verstrekte inlichtingen 
is de stand als volgt: 

- provincies waar een provinciale aansluitverordening van kracht is of 
naar verwachting in 1981 zal kunnen worden ingevoerd: Friesland, Zuid-Hol-
land, Utrecht; 

- provincies waar in het punt is voorzien bij waterschapsreglementen: 
Drenthe, Gelderland; 

- provincies waar een aansluitverordening in voorbereiding is: Overijs-
sel, Zeeland, Noord-Brabant, Noord-Holland; 

- provincies waar aan de voorbereiding van een aansluitverordening 
(nog) niet wordt gewerkt: Groningen, Limburg. 

De onderhavige wetswijziging beoogt nog een stap verder te gaan door nl. 
voor lozingen van bepaalde gevaarlijke stoffen - of eenvoudiger: voor lozin-
gen vanuit bepaalde soorten van inrichtingen (waaruit dergelijke stoffen min 
of meer regelmatig vrijkomen) - het vergunningvereiste van de wet zonder 
meer te doen gelden: door nl. daarvoor een vergunning van de waterkwali-
teitsbeheer voor te schrijven. De gelding van dat vergunningvereiste voor de 
lozing van die stoffen of vanuit die inrichtingen zal worden geëffectueerd 
door deze aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur. Daarbij zal het 
in de eerste plaats gaan om de zwarte-lijststoffen. Door deze aanwijzing zal 
voor lozingen van die stoffen het onderscheid in de zin van artikel 1, tweede 
lid, tussen directe en indirece lozing komen te vervallen. 
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Uit een oogpunt van systematiek zou het aantrekkelijk zijn om het bedoel-
de onderscheid bij deze wetswijziging zonder meer op te heffen teneinde 
daarmede de overgang naar het vereiste van een door een waterkwaliteits-
beheerder verleende vergunning dadelijk en in haar geheel voor alle lozin-
gen (ongeacht stof of inrichting) te doen geschieden, Om redenen die bij 
memorie van antwoord (aan de Tweede Kamer) zijn uiteengezet, bestaan 
daartegen praktische bezwaren. Pas op wat langere termijn zou kunnen wor-
den overwogen om het onderscheid tussen directe en indirecte lozingen (als 
thans voorzien in artikel 1, tweede lid, van de wet) geheel te laten vervallen. 
Verder is te voorzien dat ook het onderscheid tussen lozingen die geschie-
den met behulp van een werk en lozingen die op andere wijze geschieden 
(vgl. artikel 1, derde lid van de wet) op den duur zal kunnen verdwijnen. Een 
en ander zal onderdeel kunnen zijn van een herziening van de opzet van het 
vergunningsysteem. 

Met betrekking tot de algemene maatregelen van bestuur, waarvan de 
vaststelling in het wetsontwerp wordt voorgeschreven dan wel blijkens dat 
wetsontwerp in het vooruitzicht wordt gesteld, delen wij desgevraagd de le-
den van de V.V.D.-fractie het volgende mede omtrent de globale opzet daar-
van en de streefdatum van inwerkingtreding: 

a. Algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 1, tweede lid, hou-
dende de aanwijzing van stoffen voor de indirecte lozing waarvan, of aanwij-
zing van soorten inrichtingen voor de indirecte lozing vanwaaruit, een met 
toepassing van de wet verleende vergunning (d.i. vergunning van de kwali-
teitsbeheerder) zonder meer verplicht wordt gesteld, alsmede: 

- algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31, vierde lid, aanwij-
zing van stoffen of soorten van inrichtingen in de bovenbedoelde zin, met 
het oog op het doen beëindigen van de huidige in artikel 31, derde lid, voor-
ziene overgangsregeling voorzover het lozingen van die stoffen of vanuit 
die inrichtingen betreft. 

Globale opzet: Er zal een aanwijzing geschieden van categorieën inrichtin-
gen, waarvoor als richtsnoer zal gelden de vraag welke soorten van inrich-
tingen als potentiële lozers van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen 
zijn aan te merken. 

Aangezien deze vraag ten aanzien van de beide gevallen, waarin ingevol-
ge de bovengenoemde artikelen 1, tweede lid, en 31, vierde lid, de aanwij-
zing moet geschieden, op dezelfde wijze zal zijn te beantwoorden, is het de 
bedoeling dat de aanwijzing zal geschieden bij één algemene maatregel van 
bestuur. Gestreefd wordt naar het in werking doen treden in het najaar van 
1981. 

b. Algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 11, vijfde lid, hou-
dende regelen inzake de voorbereiding en vaststelling van waterkwaliteits-
plannen. 

Globale opzet: Op het punt van de voorbereiding zal worden aangegeven 
met welke soorten bestuurlijke instanties in de fase van voorbereiding van 
het ontwerp-plan overleg moet worden gepleegd en op welke onderwerpen 
zich het voorbereidend onderzoek - met het oog op de onderbouwing van 
het plan - moet richten. Wat de inrichting van het plan betreft zal worden 
aangegeven omtrent welke kernelementen van kwaliteitsbeheer het plan 
uitsluitsel moet geven, en welke relaties en «onderlinge afstemmingen» 
moeten worden toegelicht. Gestreefd wordt naar het in werking doen treden 
in het najaar van 1981. 

c. Algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 13, houdende de 
vaststelling van kwaliteitsdoelstellingen (met betrekking tot de bescherming 
van de waterkwaliteit) en daarmede verbonden termijnen, die in ieder geval 
moeten worden nagestreefd en die bij de vaststelling van waterkwaliteits-
plannen in acht moeten worden genomen, alsmede: 

- algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 15 inzake het verrich-
ten van metingen van de waterkwaliteit van oppervlaktewateren. 
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Globale opzet: Voorzien wordt in de vaststelling van kwaliteitsdoelstellin-
gen voor de navolgende functies van oppervlaktewater, waaromtrent reeds 
EEG-richtlijnen zijn vastgesteld: oppervlaktewater dat is bestemd voor de 
produktie en drinkwater, zwemwater, water voor zalm- en karperachtigen en 
schelpdierwater. Het is de bedoeling de waarden voor sommige parameters 
strenger te doen zijn dan in de respectieve EEG-richtlijnen is geschied (dit 
met het oog op het Indicatief Meerjarenprogramma 1980-1984, o.m. vanwe-
ge de daarin aangegeven «basiskwaliteit» zodat de invoering niet kan ge-
schieden bij ministerieel besluit doch in plaats daarvan een algemene maat-
regel van bestuur is vereist. Vanwege de relatie tussen enerzijds de materie 
van de kwaliteitsdoelstellingen en anderzijds die van de metingen van de 
waterkwaliteit, zulks met het oog op de toetsing van de gemeten waterkwali-
teit aan de kwaliteitsdoelstellingen, ligt het in het voornemen deze beide 
punten te zamen in één algemene maatregel van bestuur te regelen. Ge-
streefd wordt naar het in werking doen treden in het najaar van 1981. 

d. algemene maatregel van bestuur ex artikel 14, houdende regelen om-
trent lozingsinventarisatie (aanwijzing van stoffen, de wijze volgens welke 
de inventarisatie geschiedt). Met de voorbereiding is begonnen. Gestreefd 
wordt naar het in werking doen treden in begin 1982. 

e. algemene maatregel van bestuur ex artikel 1a, houdende vaststelling 
van emissiegrenswaarden: in tegenstelling tot de kwaliteitsdoelstellingen, 
heeft het overleg in EEG-verband op dit punt nog niet geleid tot de totstand-
koming van Richtlijnen. Het ziet er dan ook naar uit dat vooreerst op nati-
onaal niveau dergelijke grenswaarden bij algemene maatregel van bestuur 
zullen moeten worden vastgesteld, hetgeen in 1982 aan de orde zal komen. 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben een reeks vragen gesteld die betrek-
king hebben op de wijze waarop in het wetsontwerp is voorzien in de situatie 
dat het waterkwaliteitsbeheer in de provincie is opgedragen aan een of meer 
waterschappen. Deze leden hebben daarbij allereerst nog eens gewezen op 
de onderscheidene zelfstandige verantwoordelijkheden van provincie en 
waterschap en op het feit dat volgens het wetsontwerp het provinciale plan 
zich zal beperken tot «hoofdlijnen». Hieraan verbonden zij de vraag of die 
hoofdlijnen niet betrekking zouden moeten hebben op algemene aspecten 
van het kwaliteitsbeheer in de provincie. Op dit uitgangspunt, t.w. dat de 
provincie zich beperkt tot hoofdlijnen, was naar de mening van deze leden 
de in het Indicatief Meerjarenprogramma 1980-1984 gegeven uiteenzetting 
over de opzet van een waterkwaliteitsplan onvoldoende afgestemd. Zij vroe-
gen waarin de garantie ligt voor de waterschappen dat het provinciale plan 
zich niet gedetailleerd met het door hen te voeren waterkwaliteitsbeheer zal 
inlaten. 

Ook wij zijn van oordeel dat provinciale staten bij de vraag wat in het wa-
terkwaliteitsplan moet worden vastgelegd zullen moeten tonen een scherp 
oog te hebben voor de eigen verantwoordelijkheid van het waterschap voor 
de wijze waarop het zijn taken vervult. Anderzijds dient daarbij niet uit het 
oog te worden verloren dat het provinciaal plan, zoals bij memorie van ant-
woord en verder in de nota aan de Tweede Kamer in den brede is betoogd, 
het beleid in al zijn aspecten zal moeten betreffen. Dit houdt onder meer in 
dat het provinciaal plan zich niet kan beperken tot het aangeven van een 
aantal algemene doelstellingen en ideeën, maar dat bij voorbeeld beslissin-
gen over het aan bepaalde wateren toekennen van een of meer bepaalde 
functies zullen moeten worden genomen in het kader van het plan zoals dat 
gemeenschappelijk met de waterschappen moet worden opgesteld. Verder 
zal het plan de algemene prioriteit met betrekking tot het tegengaan van 
verontreiniging moeten aangeven. Voorts een raming van de totale uitgaven 
van de te nemen maatregelen en een raming van het verloop van de heffing-
hoogte in de provincie. 
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Op het waterschap rust als kwaliteitsbeheerder de taak en de verantwoor 
delijkheid om in het beheersplan gestalte te geven aan de wijze waarop het 
beheer in volle omvang - dus zowel op het gebied van de actieve als dat van 
de passieve zuiveringstaak - zal worden gevoerd, een en ander met inacht-
neming van de in het plan opgenomen hoofdpunten van provinciaal beleid. 

De door deze leden bedoelde uiteenzetting in het Indicatief Meerjarenpro-
gramma over de opzet van een waterkwaliteitsplan beoogt een schetsmatig 
overzicht te geven van de basiselementen die in de elkaar aanvullende pro-
vinciale kwaliteitsplannen en beheersplannen van de waterschappen aan de 
orde dienen te komen. Het is niet de bedoeling geweest om daarmee direct 
of indirect vooruit te lopen op de vraag van de afbakening tussen hetgeen 
gestalte moet krijgen in respectievelijk het provinciale waterkwaliteitsplan 
en de beheersplannen, te meer waar dit onderwerpen betreft waarvan de re-
geling is voorbehouden aan resp. de besluitwetgever en de provinciale wet-
gever. Wij zijn er ons van bewust dat de omstandigheid, dat het nieuwe arti-
kel 12 aan provinciale staten voorschrijft zich bij de vaststelling van het pro-
vinciale plan te beperken tot de hoofdlijnen, nog niet voorkomt dat er tussen 
provinciale staten en waterschap die te zamen het plan (of een onderdeel 
daarvan) in gemeenschappelijk werkverband voorbereiden, verschil van in-
zicht ontstaat over wat nog onder de hoofdlijnen moet worden begrepen en 
wat niet. De beslissing hierover is in eerste instantie bij gedeputeerde staten 
en vervolgens, bij de vaststelling van plan, bij provinciale staten. 

Het is niet wel mogelijk het «hoofdlijnenkarakter» voor de verschillende 
aspecten van het kwaliteitsbeheer nauwkeurig te omlijnen. Zekere gradaties 
zijn denkbaar. Bovendien is het provinciale plan niet aan voorafgaande 
goedkeuring onderworpen. In zoverre is er geen garantie bij voorbaat dat 
kan worden voorkomen dat een plan op bepaalde punten iets vastlegt waar-
van het betrokken waterschap de bepaling nu juist - ingevolge zijn regie-
ment en inrichting - tot zijn eigen taak mag rekenen. Het waterschap kan op 
grond van artikel 12 tegen het plan, zoals het door provinciale staten — ge-
hoord ook de eventuele bezwaren van het waterschap - is vastgesteld, be-
roep instellen bij de Kroon. Het waterschap zal daarbij kunnen aanvoeren 
dat het plan door de mate van gedetailleerdheid of door zijn formulering in-
breuk maakt op zijn bevoegdheid tot taakuitoefening als zelfstandig open-
baar lichaam. Rechtstreekse controle van het Rijk op de naleving door pro-
vinciale staten van de door de wet gevorderde beperking tot hoofdlijnen is 
niet mogelijk. Het in dit verband nog door de leden van de V.V.D.-fractie ge-
suggereerde middel van een aanwijzing (in de zin van artikel 12, vierde lid) 
aan provinciale staten - met betrekking tot de inhoud van het provinciale 
plan - kan tot een dergelijk doel niet worden gebruikt. Deze aanwijzingsbe-
voegdheid is bedoeld voor het geval in het plan de doorwerking moet wor-
den verzekerd van een op regeringsniveau met betrekking tot een nationaal 
(in plaats van regionaal) belang genomen besluit. 

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

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 
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