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De leden van de fractie van het C.D.A. vragen of het bedrag van f2 min. 
is vastgesteld in overleg met de provincies, zodat er zekerheid is omtrent 
de mogelijkheid tot uitvoering van de wet. Naar aanleiding hiervan merk ik 
het volgende op. 

De financiële paragraaf in de memorie van toelichting is opgenomen 
naar aanleiding van het van de provincies ontvangen commentaar op het 
hun voorgelegde concept-wetsontwerp. Het bedrag van f 2 min. is vastgesteld 
in overleg met de departementen van Financiën en Binnenlandse Zaken, 
waarbij laatstgenoemd departement contact heeft onderhouden met het 
IPO (Interprovinciaal Overleg). Bij de raming is rekening gehouden met een 
gemiddelde personeelsinzet van één persoon per provincie. Geen rekening 
behoefde te worden gehouden, zoals ook reeds in de memorie van toe-
lichting is vermeld, met de kosten van wateronderzoek, omdat deze immers 
voor rekening komen van de met de uitvoering van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren belaste overheden dan wel - in het geval van niet in 
oppervlaktewater gelegen zweminrichtingen - voor rekening komen van de 
houder. Naar mijn mening was er in deze situatie - mede gezien de reeds 
in 1969 opgedragen taak tot uitvoering van de Wet hygiëne en veiligheid 
zweminrichtingen - geen aanleiding om nader overleg met de provincies te 
plegen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen de vraag welke maatregelen 
de Staatssecretaris denkt te nemen om het gevraagde in de motie-Epema-
Brugman (stuk nr. 12) te bewerkstelligen. 

In antwoord hierop kan ik het volgende mededelen. Vooropgesteld zij dat 
tengevolge van verontreiniging door de pleziervaart de waterkwaliteit bij 
een concentratie van schepen, zoals deze zich bij voorbeeld voordoet in 
jachthavens en bij aanlegplaatsen, te wensen overlaat. Buiten deze concen-
tratiepunten is de invloed van de verontreiniging door de pleziervaart 
gering. De belangrijkste component van de bedoelde verontreiniging is het 
huishoudelijk afvalwater, met name het faecaal afvalwater. Ik ben van 
oordeel dat maatregelen als in de motie bedoeld dienen te worden beperkt 
tot het lozen van faecaal afvalwater op de bedoelde concentratiepunten. 
Inmiddels vindt overleg plaats om te komen tot een wettelijke regeling. 
Daarnaast wordt, in overleg met ANWB, KNWV (Koninklijk Nederlands 
Watersport Verbond) en de Ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschap-

Eerste Kamer, zitting 1981-1982, 16 546, nr. 35b 1 



pelijk Werk en van Verkeer en Waterstaat, gewerkt aan een voorlichtings-
campagne ten einde andere vormen van verontreiniging door de pleziervaart 
- zoals het morsen van brandstof of het lozen van afgewerkte motorolie -
tegen te gaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen voorts op welke wijze de Staats-
secretaris de wijzigingen, noodzakelijk geworden door de aanpassing aan 
de EG-richtlijn, denkt te kunnen effectueren, mede gelet op de zeer korte 
tijd die hiervoor nog ter beschikking is. Hierop wordt geantwoord dat de 
colleges van gedeputeerde staten bij circulaire is verzocht om, vooruitlo-
pende op de onderhavige regeling, bij het voorbereiden van de waterkwali-
teitsplannen die zijn vereist ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren, reeds rekening te houden met de in hun provincie aanwezige 
zwemgelegenheden in oppervlaktewateren. Tevens is verzocht om een 
aanvang te maken met de in artikel 10b van het wetsontwerp bedoelde 
inventarisatie. De tijdige inventarisatie waarborgt dat de algemene maatregel 
van bestuur, vereiste ingevolge artikel 11, derde lid, terstond na het gereed 
komen daarvan effect kan hebben. 

In antwoord op de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie om nog eens 
nader te willen ingaan op de suggestie of er in bepaalde omstandigheden 
geen aanleiding kan zijn tot steun aan zweminrichtingen in oppervlakte-
water die reeds bestonden vóórdat op 8 december 1975 de richtlijn werd 
uitgevaardigd, wordt het volgende medegedeeld. 

Indien ten aanzien van een zweminrichting, die reeds vóór genoemde 
datum gelegen was in vervuild oppervlaktewater, uitzicht bestaat op 
spoedige verbetering van de waterkwaliteit, vindt bij een soepel beleid tot 
uitstel krachtens artikel 11, vierde lid, geen bedrijfsbeëindiging plaats. Een 
overbruggingssteun als door de vragenstellers bedoeld komt voor die 
gevallen derhalve niet aan de orde. Bestaat het uitzicht dat het vervuilde 
water van een zweminrichting als bedoeld eerst na verloop van een 
langere periode voldoende in kwaliteit zal verbeteren, dan zal de betrokken 
zweminrichting voor een bepaalde periode - afhankelijk van de zienswijze 
van de betrokken provincie - worden gesloten. Een dergelijke tijdelijke 
sluiting kan zich thans in feite ook voordoen indien verontreiniging van het 
water in het belang van de volksgezondheid tot sluiting noopt of indien een 
zweminrichting gerenoveerd moet worden. Dergelijke onderbrekingen 
behoren tot het normale bedrijfsrisico van dit soort zweminrichtingen en 
behoren derhalve in de exploitatie te worden opgevangen. Omstandigheden 
in concreto die zouden moeten leiden tot bedrijfssteun zijn mij dan ook niet 
bekend. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
J. J. Lambers-Hacquebard 

Eerste Kamer, zitting 1981-1982, 16 546, nr. 35b 2 


