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Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel inzake de 
Wet op de Waterhuishouding op 27 september jl. zijn enkele amende-
menten en moties ingediend. Toegezegd is dat de Kamer schriftelijk op 
de hoogte zal worden gesteld van mijn standpunt ten aanzien van de 
ingediende amendementen en moties. Omdat ik mijn standpunt tijdens 
de mondelinge behandeling al uitvoerig heb uiteengezet, volsta ik met 
hieronder beknopt mijn standpunt per amendement en motie weer te 
geven. 

1. Amendement van de leden Reitsma, Blauw en Van den Berg inzake 
de omschrijving van het peilbesluit (nr. 18). 

De in het amendement voorgestelde omschrijving van het peilbesluit 
en de thans in de wettekst opgenomen omschrijving hebben met elkaar 
gemeen dat ze beide tot uitdrukking beogen te brengen dat de exacte 
handhaving van een eenmaal vastgesteld peil niet onder alle omstandig-
heden te handhaven is. Ik ben echter van oordeel dat de in het 
wetsontwerp opgenomen omschrijving van het peilbesluit het karakter 
van dit instrument pregnanter tot uitdrukking brengt dan de in het 
amendement gehanteerde formulering. Ik zal het amendement niet 
bestrijden, maar het evenmin overnemen. 

2. Amendement van de leden Van den Berg, Reitsma en Blauw inzake 
de uitbreiding van de deelnemers aan een waterakkoord tot andere 
waterstaatkundige beheerders, waarbij vooral gedacht kan worden aan 
vaarwegbeheerders en/of havenbeheerders (nr. 19). 

Met de indieners van het amendement ben ik van oordeel dat het 
nodig kan zijn ook andere waterstaatkundige beheerders nauw te 
betrekken bij de vaststelling van een waterakkoord. In het kader van het 
streven naar een zoveel mogelijk integrale benadering in het waterbeheer 
heb ik er geen bezwaar tegen om een stap verder te gaan dan de thans 
in het wetsontwerp opgenomen beïnvloedingsmogelijkheden (inspraak 
en beroep) en de mogelijkheid te openen dat ook deze andere 
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beheerders door de kwantiteitsbeheerder worden uitgenodigd aan het 
waterakkoord deel te nemen. 

3. Amendement van het lid Rienks inzake de betrokkenheid van de 
Kamer bij de vaststelling van de algemene maatregel van bestuur 
ingevolge artikel 2, waarbij zijwateren worden aangewezen die met de 
oppervlaktewateren onder beheer van het Rijk in open verbinding staan 
(nr. 20). 

Ik kan er op zich zelf begrip voor opbrengen dat de Kamer bij de 
aanwijzing van de zijwateren betrokken wil worden, althans wanneer de 
betreffende zijwateren voor de eerste maal worden aangewezen. Ik vind 
het echter niet zinvol en doelmatig de Kamer te betrekken bij latere 
incidentele wijzigingen ter zake. Wat de aanwijzing voor de eerste keer 
betreft ben ik bereid de Kamer tijdig voor de vaststelling van de 
algemene maatregel van bestuur een lijst met aan te wijzen zijwateren 
over te leggen, teneinde de Kamer in de gelegenheid te stellen hierover 
met mij van gedachten te wisselen. In het licht van deze toezegging acht 
ik het amendement niet nodig. Het amendement dient ook te worden 
ontraden. 

4. Amendement van de leden Rienks en Eisma inzake de verhouding 
tussen de plannen op de verschillende beleidsterreinen (nr. 21). 

Ik ben met de indieners van het amendement van oordeel dat de 
verhouding tussen de plannen op de verschillende beleidsterreinen in de 
wettekst zo duidelijk mogelijk tot uitdrukking dient te worden gebracht. 

Voor zover het amendement beoogt zeker te stellen dat er geen strij-
digheid tussen de plannen ontstaat, heb ik op zich geen bezwaar tegen 
de voorgestelde aanscherping van de wettekst. Ik ben overigens van 
mening dat dit al in de huidige tekst is opgesloten. Voor de beleids-
praktijk kan het echter nuttig zijn in het plan zichtbaar te maken dat het 
niet strijdig is met het beleid op het andere beleidsterrein. 

5. Amendement van de leden Rienks en Eisma inzake de hoorplicht 
van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne over het ontwerp van de 
landelijke nota voor de waterhuishouding (nr. 22). 

Het amendement is om meerdere reden te ontraden. Het algemene 
regeringsbeleid is erop gericht de inschakeling van externe adviesor-
ganen zo beperkt mogelijk te houden. Dit past ook in het kader van het 
streven naar deregulering. 

Het naast elkaar horen van meerdere adviesorganen leidt onherroe-
pelijk tot verzwaring van de besluitvorming. De advisering dient dus niet 
zwaarder te worden gemaakt dan nodig is. 

Het amendement is ook daarom te ontraden omdat het argument van 
nauwe samenhang met het milieubeleid ook in omgekeerde zin geldt. 
Consequentie van het amendement zou zijn dat dan omgekeerd in de 
milieuwetgeving het horen van de Raad van de Waterstaat ook voor alle 
gevallen verplicht gesteld zou moeten worden. 

Voorts is het zo dat door de brede samenstelling van de Raad van de 
Waterstaat het milieu-aspect wordt ingevuld door die Raad. 

Ook overigens is het zo, dat in de derde nota van wijziging de 
mogelijkheid tot inschakeling van andere adviesorganen ruim is 
omschreven. 

6. Amendement van het lid Blauw inzake het in de wet vastleggen van 
een grens, waar beneden lozingen en onttrekkingen zijn vrijgesteld van 
de registratie- en vergunningplicht (nr. 23). 

Het amendement moet om meerdere redenen worden ontraden. Het is 
in strijd met de decentrale opzet van de wet, waardoor regionaal kan 
worden bekeken wanneer registratie of vergunning nodig is. 

Voorts onderscheidt het amendement niet tussen registratieplicht en 
de veel zwaardere vergunningplicht, en ook niet tussen lozen van water 
en het veel ingrijpender onttrekken van water. 

Het amendement is ook overbodig omdat de Uitvoeringsregeling nu al 
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als drempel voor de registratieplicht stelt 1000 m3 per uur voor lozingen 
en 20 m3 per uur voor onttrekkingen. Datzelfde geldt overigens voor de 
provinciale model-verordening waarvan een concept gereed is. 

Tot slot is denkbaar dat in een bijzondere situatie, bijvoorbeeld in een 
kwetsbaar natuurgebied met grote verdrogingsproblemen, niettemin 
behoefte is aan lage onttrekkingsdrempels, zo nodig lager dan 10 m3 per 
uur. Het amendement zou in zo'n geval regulering volstrekt onmogelijk 
maken, hetgeen haaks staat op de door de Kamer gevraagde intensi-
vering van de verdrogingsaanpak. 

7. Amendement van de leden Reitsma, Blauw en Van den Berg inzake 
de aanvullende bevoegdheid van waterbeheerders ten aanzien van de 
aanwijzing van de gevallen waarin een registratie- en vergunningplicht 
geldt (nr. 24). 

Hoewel de door deze leden gesignaleerde behoefte om recht te doen 
aan de waterhuishoudkundige verscheidenheid in een provincie in 
beginsel binnen het in de wet neergelegde stelsel kan worden opgelost 
door in de provinciale verordening te differentiëren naar afzonderlijke 
wateren, heb ik geen overwegende bezwaren tegen het amendement. 

8. Motie van de leden Rienks, Schutte, Van den Berg en Eisma inzake 
de grondwaterproblemen in landelijke en stedelijke gebieden (nr. 26). 

Ik ben bereid de Kamer vóór 1990 mijn beleidsopvatting (en zo nodig 
de gedachte uitwerking daarvan) ten aanzien van de bestuurlijke, finan-
ciële en technische verantwoordelijkheden van de verschillende 
overheden ter zake mee te delen. 

9. Motie van het lid van den Berg over de integrerende functie van het 
provinciale waterhuishoudingsplan (nr. 27). 

Hoewel ik de motie op zich sympathiek vind, ontraad ik de motie voor 
dit moment. Het onderwerp zal worden geregeld in de voorgenomen 
wettelijke regeling van de milieubeleidsplannen in de Wet Algemene 
Bepalingen Milieuhygiëne. 

Ik heb toegezegd over de strekking van de motie met mijn ambtgenoot 
van VROM en andere betrokken overheden en instanties overleg te 
voeren. Over de resultaten van het overleg zal ik de Kamer inlichten. 

10. Amendement van de leden Van den Berg en Rienks over de 
regeling van geschillen omtrent de naleving van waterakkoorden (nr. 28). 

Ik heb geen bezwaar tegen het amendement, omdat het een aantal 
met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 1951, 154) en de Tijde-
lijke Wet Kroongeschillen (Stb. 1987, 317) samenhangende problemen 
oplost. In het amendement wordt een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds de zuivere bestuursgeschillen (tussen deelnemers) 
waarvoor de Kroon de meest aangewezen instantie is en anderzijds de 
geschillen tussen overheid en burger, waarbij voor de laatste de 
rechtsgang naar de onafhankelijke rechter open staat. 

In het kader van de na expiratie van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen 
te treffen definitieve voorzieningen inzake het Kroonberoep z i l worden 
bezien of de regeling van de geschillen omtrent de naleving van het 
waterakkoord nog verdergaande aanpassingen behoeft. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 
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