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17 367 Regelen inzake de waterhuishouding (Wet op de 
waterhuishouding) 

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 16 februari 1988 

In het ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A 

In artikel 1 vervalt de begripsomschrijving van «beheerder». 

B 

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 2 
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden 

tot de oppervlaktewateren onder beheer van het Rijk mede gerekend de 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen door 
anderen beheerde oppervlaktewateren die met de oppervlaktewateren 
onder beheer van het Rijk in open verbinding staan. Een voordracht tot 
een zodanige algemene maatregel van bestuur wordt Ons gedaan door 
Onze Minister, gedeputeerde staten en de kwantiteitsbeheerders van die 
oppervlaktewateren gehoord. 

C 

In artikel 4, tweede lid onder a, wordt het woord «bij» vervangen door: 
tot. 

D 

In artikel 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het eerste lid wordt de derde volzin vervangen door: Bij de 

vaststelling van het plan wordt rekening gehouden met de in artikel 4 
bedoelde nota, en, voor zover het krachtens artikel 9, tweede lid, aange-
wezen oppervlaktewateren betreft, met het provinciaal plan voor de 
waterhuishouding. 

2. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde, vierde, 
vijfde en zesde lid tot tweede, derde, vierde en vijfde lid. 
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E 

In artikel 9, derde lid, onder d vervalt de zinsnede «voor zover die niet 
in het in artikel 6 bedoelde plan zijn begrepen». 

F 

In artikel 12, eerste lid, wordt de eerste volzin vervangen door: Een 
kwantiteitsbeheerder of kwaliteitsbeheerder, niet zijnde het Rijk, stelt 
met betrekking tot oppervlaktewateren onder zijn beheer een 
beheersplan vast. 

G 

Het opschrift van hoofdstuk III komt te luiden: Beheersinstrumenten. 

H 

In artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het eerste lid worden de woorden «melden, dan wel» vervangen 

door: melden en - eventueel - . 
2. In het tweede lid worden de woorden «in artikel 6, eerste en tweede 

lid, bedoelde oppervlaktewateren» vervangen door «oppervlaktewateren 
onder beheer van het Rijk» en wordt het woord «beheerder» vervangen 
door «kwantiteitsbeheerder». 

I 

In artikel 16, eerste lid, worden in de eerste volzin de woorden «in 
artikel 6, eerste en tweede lid bedoelde oppervlaktewateren» vervangen 
door: oppervlaktewateren onder beheer van het Rijk. 

J 

Artikel 17a wordt vervangen door: 
1. Een kwantiteitsbeheerder is in daartoe aan te wijzen gevallen 

verplicht voor oppervlaktewateren onder zijn beheer één of meer peilbe-
sluiten vast te stellen. In het peilbesluit worden de waterstanden aange-
geven die de beheerder gedurende daarbij aangegeven perioden en 
omstandigheden handhaaft. 

2. Ten aanzien van oppervlaktewateren onder beheer van het Rijk 
worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regelen gesteld met 
betrekking tot het peilbesluit. 

3. Ten aanzien van de overige oppervlaktewateren stellen provinciale 
staten bij verordening nadere regelen met betrekking tot het peilbesluit. 

4. Met betrekking tot de aanwijzing van de in het eerste ,d bedoelde 
gevallen zijn de artikelen 16 en 17 van overeenkomstige toepassing. 

K 

In artikel 20, derde lid, wordt het woord «gevoelen» vervangen door: 
zienswijze. 

L 

In artikel 30, tweede lid, vervalt de zinsnede «in de Nederlandse 
Staatscourant en». 

M 

In hoofdstuk IV komt het opschrift in Afdeling 1 te luiden: 
OPDRACHTEN AAN KWANTITEITSBEHEERDERS 
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N 

In artikel 37, eerste lid, wordt het woord «beheerder» vervangen door: 
«kwantiteitsbeheerder», en wordt de zinsnede «in artikel 6, eerste en 
tweede lid, bedoelde oppervlaktewateren» vervangen door «oppervlakte-
wateren onder beheer van het Rijk». 

O 

In artikel 38, eerste lid, wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 6, eerste 
en tweede lid.» vervangen door: onder beheer van het Rijk. 

P 

In hoofdstuk IV komt het opschrift in Afdeling 2 te luiden: ALGEMENE 
VOORSCHRIFTEN VAN KWANTITEITSBEHEERDERS 

Q 

In artikel 40, eerste lid, wordt in de eerste volzin de zinsnede «in artikel 
6, eerste en tweede lid, bedoelde oppervlaktewateren» vervangen door 
«oppervlaktewateren onder beheer van het Rijk» en wordt het woord 
«beheerder» vervangen door «kwantiteitsbeheerder». 

R 

In artikel 45 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het eerste lid wordt het woord «Ons» vervangen door: de Kroon. 
2. In het tweede lid wordt het woord «Ons» vervangen door: de Kroon. 
3. Het derde lid wordt vervangen door drie nieuwe leden: 
3. Tegen een peilbesluit voor oppervlaktewateren onder beheer van 

het Rijk of een provincie staat voor belanghebbenden beroep open op de 
Kroon. 

4. Tegen een peilbesluit voor oppervlaktewateren onder beheer van 
anderen dan het Rijk of een provincie, dat niet aan goedkeuring van 
gedeputeerde staten is onderworpen, staat voor belanghebbenden 
beroep open op gedeputeerde staten. 

5. Tegen een besluit van gedeputeerde staten inzake een ingevolge 
het vierde lid ingesteld beroep, alsmede tegen een besluit van gedepu-
teerde staten inzake goedkeuring van een peilbesluit staat voor belang-
hebbenden beroep open op de Kroon. 

S 

In artikel 46 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin het woord «Ons» 

vervangen door: de Kroon. 
2. In het tweede lid wordt het woord «Ons» vervangen door: de Kroon. 

T 

In artikel 47 onder f wordt in de eerste volzin het woord «Ons» 
vervangen door: de Kroon. 

U 

In artikel 48 wordt het woord «Ons» vervangen door: de Kroon. 

V 

In artikel 50 wordt de zinsnede «alsmede de met enig openbaar gezag 
beklede colleges en bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
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Rijksambtenaren voor zover het de hun als zodanig toevertrouwde 
belangen betreft.» vervangen door: alsmede de personen of colleges, 
met enig openbaar gezag bekleed. 

W 

In artikel 52 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het eerste lid wordt na het cijfer «45» ingevoegd: , eerste en 

tweede lid. 
2. In het tweede lid wordt na het woord «artikel» ingevoegd: 45, 

derde, vierde en vijfde lid. 

X 

In artikel 63 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In het eerste lid wordt na de woorden «onttrekken van water» 

ingevoegd: , alsmede ter zake van het vaststellen van peilbesluiten. 
2. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Een peilbesluit onderscheidenlijk een besluit ter zake van het 

afvoeren of aanvoeren van water, genomen vóór de inwerkingtreding van 
de in het eerste lid bedoelde voorzieningen, behoudt zijn geldigheid 
totdat het is vervangen door een waterakkoord of een peilbesluit op 
grond van deze wet, behoudens eerdere beëindiging van de werking 
ervan. 

3. Het derde lid wordt vervangen door: 
3. Een vergunning, vóór de inwerkingtreding van de in het eerste lid 

bedoelde voorzieningen verleend op grond van enige wettelijke bepaling 
ter zake van het afvoeren, aanvoeren, lozen of onttrekken van water, 
wordt, voor zover niet verleend aan een kwantiteitsbeheerder voor het 
afvoeren of aanvoeren van water, voor de toepassing van deze wet 
beschouwd als een vergunning verleend op grond van deze wet. 

Y 

In artikel 68a, eerste lid, wordt het woord «bezwaren» vervangen door: 
zienswijze. 

Z 

Na artikel 68a worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 68b 

Artikel 45, vierde en vijfde lid, vervalt met ingang van de datum 
waarop de Wet houdende regels met betrekking tot de waterschappen 
(Waterschapswet), waarvan het ontwerp bij Koninklijke Boodschap van 
11 juni 1987 aanhangig is gemaakt, in werking treedt. 

Artikel 68c 

In de Wet Verontreiniging oppervlaktewateren worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

1. In artikel 3, eerste lid, worden de tweede en derde volzin vervangen 
door: Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde 
worden tot de oppervlaktewateren onder beheer van het Rijk mede 
gerekend de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aange-
wezen door anderen beheerde oppervlaktewateren die met de oppervlak-
tewateren onder beheer van het Rijk in open verbinding staan. 

2. In artikel 4 vervalt, onder vernummering van het derde lid tot 
tweede lid, het tweede lid. 
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