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Tiesinga-Autsema (D66), Barendregt (SGP), 
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(CPN), Van der Jagt (GPV). 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VERKEER EN WATERSTAAT1 

Vastgesteld 31 maart 1989 

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende opmerkingen en vragen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. verheugden zich erover dat het 
onderhavige wetsvoorstel nu tot een afronding komt. Er is een tijdvak van 
zeven jaar verstreken sinds de indiening van het wetsvoorstel in maart 
1982. Derhalve vroegen deze leden zich af of het thans voorliggende 
voorstel voldoende past bij de huidige omstandigheden van waterhuis-
houding in al haar onderdelen. Tevens vroegen zij zich af of nieuwe 
beleidshoofdstukken, zoals verwoord in het komende Nationaal Milieube-
leids Plan, de werking van de onderhavige wet - na afhandeling in dit 
Huis - zullen doorkruisen. Hoe denkt de minister hierover? 

De aan het woord zijnde leden zouden het bijzonder waarderen als de 
minister in hoofdlijnen zou aangeven welke de wijzigingen zijn in het 
laatst verschenen gewijzigd voorstel van wet (van 9 november 1988). 
Het had deze leden verwonderd dat bij dit gewijzigd voorstel geen enkele 
toelichting gevoegd was. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de volgende vragen: 
Kan de minister meedelen of in de derde nota Waterhuishouding 
uitvoerig zal worden ingegaan op de integratie van de wetgeving? (WVO, 
Grondwaterwet en Wet op de Waterhuishouding). Is daarbij dan ook een 
tijdpad? Wil de minister nog eens ingaan op de vergunningsystematiek 
van deze wet en andere «waterwetten» in relatie tot de WABM en de 
algemene wet bestuursrecht? Kan de minister al meedelen, wanneer zij 
met een beoordeling komt over de grondwaterproblematiek? Kan inzicht 
worden gegeven in de omvang van de verdroging? 

De leden van de fractie van de V.V.D. konden zich in hoofdlijnen 
verenigen met het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden onderstrepen 
het grote belang dat zij hechten aan de plaats van de beheerders in de 
waterhuishouding in ons gedecentraliseerd stelsel van waterbeheer. 

Door de bij de memorie van antwoord gevoegde nota van wijziging is 
feitelijk sprake van een nieuw wetsvoorstel. Mede gezien nadere nota's 
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van wijziging en amenderingen betreuren de aan het woord zijnde leden 
dat bij het wetsvoorstel niet een herziene memorie van toelichting is 
gevoegd. 

In het wetsvoorstel is de beleidsplanning op drie niveaus opgenomen. 
Met name het provinciaal waterhuishoudplan als integratiekader is 
belangrijk. Ten aanzien van dat plan en de integratierol van de provincie 
is een aspect, naar het oordeel van de aan het woord zijnde leden, nog 
niet geheel opgehelderd, te weten de verhouding tussen het provinciaal 
milieubeleidsplan en het provinciaal waterhuishoudplan. Over deze 
kwestie is in de Tweede Kamer door de heer Van den Berg een interes-
sante visie neergelegd in een motie (stuk no. 27). In deze benadering 
dient het provinciaal waterhuishoudingsplan in alle facetten als integra-
tiekader. Dit vergemakkelijkt de weg langs welke het provinciaal beleid 
ten opzichte van de waterbeheerders kan worden geëffectueerd. Een en 
ander sluit overigens niet uit, dat bepaalde aspecten van water (met 
name de kwaliteit) in het milieubeleidsplan komen. Heeft de minister 
terzake overleg gevoerd met haar ambtgenoot van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer? De aan het woord zijnde leden 
zagen belangstellend uit naar het resultaat van dit overleg. 

Ten aanzien van de planning vroeg een tweede element aandacht, te 
weten de relatie beheersplannen/beheerders. Bij de planvorming is 
gekozen voor het systeem dat de provincie de functies aangeeft en dat 
de beheerder aangeeft hoe de functies worden bereikt en hoe het water-
beheer doelmatig kan worden gevoerd. Als «verbinding» tussen beide 
geeft de provincie een aantal hoofdlijnen voor het bereiken van de 
functies. In beginsel in deze systematiek goed. De vraag moet nochtans 
gesteld of er in de praktijk mogelijk niet te weinig waarborgen zijn om te 
voorkomen dat de provincies op de stoel van de beheerder gaan zitten. 
Dit zou strijdig zijn met de ontwikkeling naar terughoudend toezicht. 
Bovendien moet de beheerder zijn (mede)verantwoordelijkheid kunnen 
dragen. Onderschrijft de minister dat de provincie zich in dezen moet 
beperken? 

Een belangrijk element uit de planningsregeling is het in gemeen-
schappelijk overleg voorbereiden van het provinciaal waterhuishou-
dingsplan. In de wet zijn ten aanzien van dit overleg geen bepalingen 
opgenomen. Het is begrijpelijk dat dit aan het provinciaal bestuur wordt 
overgelaten. Bestaat er echter in de praktijk voldoende duidelijkheid over 
de bedoelingen met betrekking tot dit overleg? Dienen de bepalingen zo 
te worden begrepen dat het provinciaal plan tot stand komt op basis van 
en met begeleiding van een bestuurlijk overleg provincie/waterschap? De 
leden van de V.V.D. fractie nodigen de minister uit hierover duidelijkheid 
te verschaffen. 

Voor de invoering van de wet wordt veel overgelaten aan algemene 
maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen. De vraag is of in 
de praktijk de uitvoeringsregeling ex artikel 2 niet te ver gaat. Wordt 
voldoende gelet op de waterhuishoudkundige relatie met achterliggende 
wateren? Deze lijkt op vele plaatsen te worden verbroken. Dit zou te 
betreuren zijn aangezien het doel van de wetgeving is te komen tot 
samenhangend waterbeheer. Afstemming kan toch ook zeer wel bereikt 
worden via planvorming en behoeft toch niet via overheveling van 
bevoegdheden te worden gerealiseerd? Dit leidt tot het centraliseren van 
taken en bevoegdheden in plaats van deze te laten op het laagste niveau. 

De aan het woord zijnde leden verzochten de minister een overzicht te 
verschaffen van de wijzigingen in taken en bevoegdheden van rijk, 
provincies, gemeenten en waterschappen die volgens dit wetsvoorstel 
optreden ten opzichte van de huidige situatie. Worden naar het oordeel 
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van de minister de provincie en waterschappen versterkt. Wordt met de 
ene hand niet gegeven en met de andere hand teruggenomen? 

De Voorzitter van de commissie, 
Kaland 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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